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HUBUNGAN ANTARA HARAPAN ORANG TUA DAN
PERFEKSIONISME MALADAPTIF PADA MAHASISWA
Robertus Sutejo Aji
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harapan orang tua
dengan perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa. Hipotesis penelitian ini
adalah terdapat hubungan antara variabel harapan orang tua dengan
perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif korelasional dengan teknik survei dan pengumpulan data menggunakan
media survei online. Pemilihan sampel menggunakan non-probabilitas
convenience sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dua skala
adaptasi, yaitu Perception of Parental Expectation (PPE) untuk mengukur
persepsi harapan orang tua dan Indonesian Multidimensional Perfectionism Scale
(IMPS) yang merupakan adaptasi dari skala Hewitt Multidimensional
Perfectionism Scale (HMPS) untuk mengukur perfeksionisme maladaptif
individu. Uji coba skala menghasilkan koefisien reliabilitas skala harapan orang
tua sebesar 0,894 dan skala perfeksionisme maladaptif sebesar 0,914. Partisipan
dalam penelitian ini sebanyak 512 mahasiswa dengan rentang usia 18-25 tahun.
Hipotesis penelitian dianalisis menggunakan uji korelasi non-parametrik
Spearman rho karena distribusi data variabel harapan orang tua berdistribusi tidak
normal. Hipotesis penelitian juga diperbandingkan dengan analisis uji korelasi
parametrik menggunakan Product Moment Pearson Correlation, keduanya
menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Hasil uji kedua metode tersebut
menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara harapan orang
tua dengan perfeksionisme maladaptif mahasiswa (Spearman rho = 0.359 ; p <
0.001; r = 0.378; p < 0.001)
Kata kunci : harapan orang tua, perfeksionisme maladaptif, mahasiswa
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL EXPECTATIONS AND
MALADAPTIF PERFECTIONISM TOWARD UNIVERSITY STUDENTS

Robertus Sutejo Aji

ABSTRACT
The current research was aimed to investigate the relationship between parents’
expectations and maladaptive perfectionism to undergraduate students. The
hypothesis proposed in the current research was there was a correlation between
parental expectations and maladaptive perfectionism on undergraduate students.
The research method employed was a correlational quantitative research with
survey method. The researcher collected data using online survey. Sampling was
chosen using non-probability convenience sampling. There were two instruments
used in this research. Those were Perception of Parental Expectation (PPE) to
measure parents’ expectation, and Indonesian Multidimensional Perfectionism
Scale (IMPS) that was adapted from Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale
(HMPS) to measure individual maladaptive perfectionism. The try out provide the
reliability coefficient on the parental expectations scale of 0.894 and the
maladaptive perfectionism scale of 0.914. The participants the current research
were 512 undergraduate students between 18-25 of age. The researcher tested the
hypothesis using Spearman rho’s non-parametric correlation test due to
distribution of parental expectations data did not follow normal distributioin. The
researcher also conducted Product Moment Pearson Correlation for comparison
purpose. The two tests were carried out using SPSS 20 version. The findings
revealed that there was a positive and significant correlation between parental
expectations and maladaptive perfectionism on undergraduate students
(Spearman rho=0.359; p<0.001; r=0.378; p<0.001).
Keywords: parents’ expectations, maladaptive perfectionism, undergraduate
students.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Mahasiswa yang umumnya berusia 18-30 tahun sedang berada di
tahap dewasa awal (Hurlock, 2009; Sarwono, 2012). Pada masa ini,
mahasiswa mulai menyesuaikan diri dengan pola kehidupan, tanggung
jawab, harapan sosial sebagai orang dewasa serta persiapan mandiri secara
pribadi, sosial, dan ekonomi (Santrock, 2012). Dalam masa ini, mahasiswa
sering mengalami kesulitan dalam menentukan karir yang diinginkan,
tujuan hidup, tuntutan prestasi akademik, dan tuntutan sosial (Abdollahi &
Carlbring, 2016).
Pada dewasa awal mahasiswa terdorong mencapai prestasi,
terutama dalam akademik dan karir karena dianggap sebagai jembatan
menuju kesejahteraan dan keberhasilan saat dewasa nanti (Yamato &
Holloway, 2010). Hal ini disebabkan pada masa dewasa awal, mahasiswa
memiliki peluang besar merubah masa depannya (Santrock, 2012). Dalam
masa studi dan persiapan karir ini ternyata mahasiswa secara signifikan
dapat mengalami perfeksionisme maladaptif (Stoeber & Stoeber, 2009).
Perfeksionisme maladaptif adalah disposisi kepribadian mengenai
kepercayaan tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain
(Greenspon, 2000). Perfeksionisme maladaptif dicirikan sebagai keharusan
mencapai standar yang sangat tinggi dan evaluasi diri berlebihan (Flett,

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2

Hewitt, & Dyck, 1989). Perfeksionisme maladaptif menjadi bagian dari
kepribadian karena berdampak pada cara memandang diri dan perilaku
yang relatif menetap (Hewitt, Flett, & Mikail, 2017).
Perfeksionisme

maladaptif

ternyata

menyebabkan

berbagai

ganggguan psikologis pada anak muda. Penelitian menunjukkan
perfeksionisme maladaptif berdampak pada depresi mahasiswa karena
merasa standarnya yang tinggi tidak pernah tercapai (Chai, Yang, Zhang,
Chen, Hennesy, & Liu, 2019). Selain itu mahasiswa yang memiliki
perfeksionis tinggi lebih mudah mengalami kecemasan sosial karena takut
dikritik oleh orang lain (Kawamura, Hunt, Frost, & Dibartolo, 2001).
Penelitian Flett, Hewitt, & Heisel (2014) menunjukkan perfeksionisme
maladaptif meningkatkan resiko bunuh diri karena mahasiswa merasa
putus asa akibat standarnya yang tinggi tidak tercapai. Penelitian Cone,
Wonderlich, Frost, Bulik, Mitchell, Uppala, & Simonich (2007)
menunjukkan perfeksionisme maladaptif menyebabkan gangguan makan
pada anak muda karena ketidakpuasan pada bentuk tubuh. Hal ini serupa
pernyataan Pacht (1984) bahwa perfeksionisme maladaptif dapat
menyebabkan berbagai masalah psikologis.
Terdapat fenomena yang menunjukkan perfeksionisme maladaptif
pada mahasiswa. Melalui wawancara dengan staf psikolog di Pusat
Layanan Konseling Universitas Sanata Dharma, sebanyak 50-60% klien
memiliki kecenderungan perfeksionisme maladaptif tinggi yang disertai
berbagai gangguan seperti stress, depresi, self-harm, mood-swing dan
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overthinking (Anggadewi, komunikasi personal, 29 September 2020). Hal
ini serupa dengan penelitian Hong, Lee, Chang, Zhou, Tsai, & Tan (2016)
bahwa 3 dari 10 orang muda mengalami perfeksionis maladaptif.
Penelitian dari Newman, Strickler, O’Brien, Lui, dan Lynch (2019) juga
menemukan sebanyak 21,8% perempuan dan 16% laki-laki partisipan
mengalami perfeksionisme maladaptif. Fenomena ini ditegaskan penelitian
Curran dan Hill (2019) yang menunjukkan terjadi peningkatan skor
perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa sejak 1989 hingga 2016.
Menurut Hewitt dkk. (2017, h. 99) perfeksionisme maladaptif
berkembang akibat kebutuhan interpersonal individu yang tidak terpenuhi
(cth., perhatian, rasa aman, penerimaan, pengakuan) dan menyebabkan
masalah kelekatan. Akibatnya anak merasa terabaikan, tidak berharga, dan
tidak dianggap. Perfeksionisme maladaptif berkembang supaya individu
mendapatkan kembali hubungan dengan orang lain dan mengantisipasi
pengalaman ditelantarkan yang pernah dirasakan terulang (Stolorow,
Brandchaft, & Atwood, 2013). Ternyata berbagai perilaku orang lain
dalam relasi interpersonal individu (cth. pola asuh kasar, sangat
mengontrol, pengasuh yang abai, & pengalaman traumatis) dapat
memunculkan perfeksionisme maladaptif (Hewitt dkk., 2017, h. 114-119).
Berbagai perilaku penyebab perfeksionisme maladaptif tersebut
ternyata dapat muncul dari harapan orang tua yang tinggi. Perfeksionisme
maladaptif berasal dari orang tua yang memberikan standar yang tinggi
sehingga orang tua terlalu mengontrol dan tidak menerima kegagalan anak
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(Morris dan Lomax, 2014 dalam Hong dkk., 2016). Menurut Flett dkk.
(2002) perfeksionisme

maladaptif muncul

dari orang tua

yang

menunjukkan penerimaan hanya saat individu memenuhi harapan orang
tua. Hal ini serupa pendapat Kawamura, Frost, dan Harmatz. (2002) bahwa
individu perfeksionis berkembang dari keluarga yang memberikan kritik
keras bila kinerja anak tidak sesuai standar orang tua. Penelitian
menunjukkan harapan orang tua disertai kritik berlebihan membuat anak
terlalu fokus pada kegagalan dan menimbulkan perfeksionisme maladaptif
(Madjar, Voltsis, & Weinstock, 2015; Oros, Iuorno, & Serppe, 2017).
Harapan orang tua adalah keyakinan yang diberikan dan dituntut
orang tua kepada anaknya tentang kesuksesan supaya diraih anak di masa
depan (Yamato & Holloway, 2010). Anak diajari supaya patuh dan
memenuhi harapan orang tua tersebut (Wang & Heppner, 2002). Menurut
Sasikala & Karuinanidhi (2011) orang tua juga cenderung menuntut,
memaksa dan menciptakan strategi-strategi pengasuhan supaya harapan ini
dipenuhi anak. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi, orang tua cenderung
mengkritik dan menghukum anaknya.
Yamato & Holloway (2010) menjelaskan harapan orang tua
berfungsi sebagai bentuk komunikasi dan transfer budaya pada anak.
Sebelumnya orang tua telah memiliki pandangan dan pengetahuan tentang
cara hidup di dunia dan masyarakat. Orang tua lalu mengembangkan
strategi komunikasi untuk menyalurkan pengetahuannya kepada anak
mengenai skill, karakter dan tujuan yang bernilai. Hal ini dikukuhkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

pendapat Jacobs, Chhin, & Bleeker (dalam Peleg, Deutch, & Orrie, 2016)
bahwa anak kemudian memandang harapan orang tua tersebut sebagai
norma penting dan diinternalisasi oleh anak sebagai nilai miliknya sendiri.
Hal tersebut sesuai pendapat Bornstein (2012) bahwa harapan
orang tua merupakan fenomena budaya. Setiap budaya memiliki nilai dan
norma khas tentang cara berpikir, bertindak dan merasakan. Nilai dominan
suatu budaya tercermin lewat berbagai institusi sosial masyarakat, salah
satunya keluarga. Variasi nilai dominan ini cenderung menetap dan
dikomunikaskan ke anak, sehingga memengaruhi cara orang tua mengasuh
anak. Serupa pendapat Markus & Kitayama (2010), pengaruh budaya
dalam interaksi anak dengan keluarga ini akhirnya memengaruhi dan
menajamkan perilaku, nilai, kepercayaan dan kepribadian anak.
Nilai dan fungsi anak bagi orang tua juga berpengaruh pada pola
asuh dan harapan orang tua. Menurut teori value of children dari
Kagitcibasi & Ataca (2015), orang tua kolektif menilai anak dengan
interdependency family. Bagi orang tua anak memiliki fungsi psikologis
dan ekonomi. Sedangkan orang tua individualis menilai anak dengan
independence family, yaitu anak bernilai untuk memenuhi kebutuhan
psikologis saja. Nilai-nilai ini lalu diterima oleh anak dan dianggap
sebagai norma yang harus dipenuhi.
Sasikala dan Karuinanidhi (2013) serta Wang dan Heppner (2002),
juga menjelaskan bahwa budaya kolektif memandang patuh dan berbakti
pada orang tua sebagai norma positif, bahkan orang tua sebaiknya
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mengarahkan anak demikian. Seringkali orang tua mengharapkan anak
tinggal bersama orang tua selama mungkin. Sedangkan menurut Triandis
(1995/2018), pada budaya indiviualis orang tua mendorong anak supaya
hidup independen dan meninggalkan rumah ketika sudah waktunya. Orang
tua merasa tidak perlu terlibat pada pilihan anak sehingga ia bebas
menentukan pilihan pribadinya.
Pengaruh

faktor

budaya

pada

perfeksionisme

maladaptif

diteguhkan Curran & Hill (2019) bahwa perfeksionisme maladaptif
dipengaruhi faktor budaya dan perubahan sosial. Menurut Triandis
(1995/2018, h.44), faktor budaya kolektif memiliki tingkat interdependensi
yang lebih tinggi daripada budaya individualis. Hal ini ditegaskan
Wiswanti dkk. (2020) bahwa Asia yang dicirikan sebagai kawasan dengan
budaya kolektif memiliki interdependensi yang tinggi.
Yoon & Lau (2008) menunjukkan interdependensi memiliki
korelasi positif dengan perfeksionisme maladaptif. Interdependensi
meningkatkan perfeksionisme karena persepsi bahwa prestasi dan
kesalahan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi berdampak juga
pada keluarga. Hal ini ditegaskan Triandis (1995/2018, h. 71) bahwa
individu kolektif menilai harga dirinya melalui hubungan interpersonal,
kemampuan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dari kelompok. Hal
ini mengakibatkan individu termotivasi untuk menghindari kesalahan
supaya terhindar dari hukuman sosial seperti penolakan, kritik dan
cemoohan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

Dinamika di budaya kolektif diduga memengaruhi kekuatan
hubungan harapan orang tua dengan perfeksionisme maladaptif menjadi
lebih kuat dibandingkan budaya individualis. Dalam budaya kolektivis
yang interdependen, orang tua ikut berperan pada pilihan hidup anak
bahkan hingga dewasa (Leung, Hou, Gati, & Li, 2011). Sedangkan pada
budaya individualis setelah anak cukup dewasa, anak menentukan pilihan
hidup sesuai kepentingan pribadinya (Triandis, 1995/2018). Orang tua
kolektivis juga lebih menggantungkan dan menghubungkan hidupnya pada
anak (Kagitcibasi & Ataca, 2015). Hal ini membuat orang tua memberikan
harapan yang tinggi karena kesuksesan anak menjadi jaminan martabat
dan kesejahteraan orang tua di masa depan (Yamato & Holloway, 2010)
Orang tua kolektivis memiliki power yang lebih kuat untuk
menuntut, mengontrol, dan mengatur perilaku anak sehingga membuat
anak lebih terikat untuk memenuhi harapan orang tua sebagai norma sosial
(Christenson, Rounds & Gorney, 1992). Jika anak gagal memenuhi
harapan orang tua maka akan timbul hukuman sosial seperti kritik,
cemoohan dan diabaikan masyarakat (Triandis, 1995/2018). Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa kontrol, ketergantungan, dan tekanan
yang tinggi dari orang lain dapat meningkatkan perfeksionisme maladaptif
(Frost, Lahart, & Rosenblate, 1991; Yoon & Lau, 2008)
Sebagai penegasan, penelitian ini menggunakan sudut pandang
harapan orang tua yang cenderung menuntut, bersyarat dan berdampak
negatif. Norma sosial dan kewajiban untuk harus memenuhi harapan orang
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tua mendorong persepsi anak untuk harus mencapai standar orang tua.
Harapan yang cenderung menuntut tersebut berdampak pada variasi
perilaku orang tua seperti mudah menghukum, mengabaikan, kritik
berlebihan, dan kontrol yang tinggi. Hal ini yang dapat menyebabkan
perfeksionisme maladaptif.
Penelitian ini berusaha melihat hubungan antara harapan orang tua
dan perfeksionisme maladaptif mahasiswa, terutama dalam konteks
budaya kolektif. Hal ini karena penelitian lintas budaya mengenai peran
budaya, harapan orang tua dan perfeksionisme maladaptif masih minim
(Walton, Hibbard, Coughlin, & Coyl-Shepherd, 2020). Penelitian
sebelumnya masih banyak menggunakan sudut pandang dan konteks
budaya individualis terutama negara western (Damian, Stoeber, Negru, &
Baban, 2013; Madjar dkk., 2015; Oros dkk., 2017; Rice, Lopez, &
Vergara, 2015). Penelitian pada budaya kolektif juga masih perlu
dikembangkan. Sejauh pengetahuan peneliti, terkhusus di Indonesia hanya
ada dua penelitian yang mirip (Jayanti & Widayat, 2014; Lusiane &
Garvin, 2018), itu pun memiliki teori dan tujuan yang berbeda dari
penelitian ini.
Selain itu menurut Wang (2012) masih diperlukan konsep dan
penelitian tentang hubungan orang tua dengan anak dan perfeksionisme
maladaptif yang disesuaikan faktor budaya, terutama di budaya kolektif.
Hal ini karena penelitian sebelumnya menggunakan alat ukur dan konsep
harapan orang tua dari dimensi perfeksionisme itu sendiri, terutama
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dimensi ―harapan orang tua‖ dan ―kritik orang tua‖ dari FrostMultidimensional Perfectionism Scale (Castro & Rice, 2003; Damian dkk.,
2013; Rice dkk., 2005; Wang, 2012), dikhawatirkan hal ini dapat
menyebabkan overlap. Hal ini sesuai pendapat Madjar dkk. (2015) bahwa
penelitian serupa harusnya memisahkan harapan orang tua dari konstruk
perfeksionisme maladaptif.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

pemaparan

tersebut,

rumusan

masalah

dalam

penelitian ini adalah ―Apakah ada hubungan antara harapan orang tua dan
perfeksionisme pada mahasiswa‖?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
antara harapan orang tua dan perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian terdahulu mengenai kedua variabel lebih banyak
dilakukan di budaya individualis, sedangkan penelitian di budaya
kolektivis termasuk di Indonesia belum banyak dilakukan. Latar budaya
kolektivis dirasa dapat membuat kekuatan dan dinamika hubungan
kedua variabel berbeda dibandingkan di budaya individualis. Hal ini
karena terdapat perbedaan dinamika psikologis dan faktor budaya.
Penelitian ini diharapkan memberi informasi mengenai hubungan kedua
variabel dalam budaya kolektivis ketika pengaruh masyarakat dan latar
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budaya memiliki peran yang kuat. Penelitian ini diharapkan memberi
pengetahuan baru dalam konteks psikologi lintas budaya, terutama
budaya kolektif di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memberi informasi pada lembaga
pendidikan dan orang tua mengenai dampak dari harapan orang tua
pada perfeksionisme maladaptif mahasiswa. Orang tua dan lembaga
pendidikan terkhusus pendidikan tinggi dapat melakukan langkah
preventif untuk mengurangi resiko berkembangnya perfeksionisme
maladaptif pada mahasiswa.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Perfeksionisme Maladaptif
1. Definisi perfeksionisme maladaptif
Perfeksionisme maladaptif menurut Karen Horney (1942) adalah
kebutuhan neurotik tanpa henti untuk mencapai kesempurnaan yang
menyebabkan

individu

selalu

berpikir

dan

khawatir

dengan

kekurangannya serta takut terhadap kritik. Menurut Pacht (1984)
perfeksionisme

maladaptif

adalah

dorongan

untuk

mencapai

kesempurnaan yang tidak pernah ada dan menyebabkan berbagai
masalah psikologis. Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate (1990)
menyatakan

perfeksionisme

maladaptif

adalah

kecenderungan

menetapkan standar performa diri yang terlalu tinggi disertai kritik dan
evaluasi diri berlebihan.
Definsi perfeksionisme maladaptif menurut Hewitt dan Flett (1991)
adalah kecenderungan kepribadian untuk menetapkan tujuan dan
standar yang sangat tinggi dan tidak realistis disertai kritik untuk diri
sendiri, orang lain, dan keyakinan bahwa orang lain menaruh ekspektasi
tidak realistis untuk sempurna. Dalam penelitian ini definisi yang
digunakan berasal dari Hewitt & Flett sebagai acuan.
Definisi menurut Hewitt & Flett dipilih karena menurut Stoeber
dan Otto (2006) konsep ini adalah salah satu model paling berpengaruh,

11
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komprehensif dan banyak diteliti

dalam

studi

perfeksionisme

maladaptif. Menurut Sironic & Reeve (2015) konsep Flett dan Hewitt
dianggap unggul karena tidak terpisahkan dari konsep klasik
perfeksionisme maladaptif yang memiliki keutamaan pada motivasi
untuk sempurna akibat dinamika personal dan hubungan intrapersonal.
Hal ini sesuai dengan konteks budaya penelitian yaitu budaya kolektif
yang memiliki hubungan interpersonal yang tinggi. Hal ini didukung
penelitian Yoon & Lau (2008) bahwa sebagian besar perfeksionisme
mahasiswa kolektif dipengaruhi hubungan sosial dalam budaya.
2. Dimensi perfeksionisme maladaptif
Melalui Exploratory Factor Analysis (EFA) yang dilakukan
Sironic dan Reeve (2015) pada dimensi perfeksionisme maladaptif dari
tiga tokoh, dimensi perfeksionisme maladaptif dapat digolongkan
menjadi 4 faktor, yaitu :
a. High personal standard
Dorongan untuk menetapkan standar tinggi yang tidak
realistis dan berlebihan pada diri sendiri (Hewitt & Flett, 1991).
Perilaku ini disertai evaluasi diri kaku dan berlebihan, serta
kecenderungan mencela diri sendiri (Frost dkk., 1990).
b. Concerns mistake, discrepancy and doubts
Kecenderungan

individu

untuk

meragukan

kualitas

pekerjaan, perilaku dan dirinya sendiri sehingga individu mudah
merasa gagal memenuhi standar yang telah ditetapkannya (Frost
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dkk., 1990). Akibatnya, ia bereaksi negatif pada kesalahan,
menganggap kesalahan sebagai kegagalan dan tidak pernah puas
(Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby, 2001)
c. Externally motivated perfectionism
Keyakinan bahwa orang lain memiliki ekspektasi yang
tidak realistis pada dirinya, mengevaluasi diri secara ketat dan
memaksa diri untuk sempurna (Hewitt & Flett, 1991). Individu
merasa harus mencapai standar dan ekspektasi orang lain (Frost
dkk., 1993). Individu menganggap dirinya tidak memiliki kontrol
terhadap ekspektasi orang lain sehingga menjadi beban (Flett,
Hewitt, Blankstein & Koledin, 1991).
d. Organization and order
Kecenderungan untuk menyusun segala sesuatu dengan
rapi, teratur dan tersusun dalam berbagai aspek kehidupan (Frost
dkk., 1993; Mobley, Slaney, & Rice, 2005).
Walau mirip, dimensi ketiga tokoh tersebut memiliki beberapa
perbedaan. Dimensi dari Slaney dkk., (2001) memiliki latar belakang
dan tujuan psikologi konseling. Menurut Sironic & Reeve (2015)
dimensi tersebut cenderung mengukur komponen perfeksionis individu
dan perilaku yang mengarah pada gangguan penyesuaian diri, sehingga
tidak mengukur motivasi eksternal dari perfeksionisme maladaptif.
Pada dimensi Frost ada kritik yaitu dimensi ―ekspektasi‖ dan
―kritik orang tua‖ lebih bersifat retrospektif (melihat masa lalu) dan
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tidak mengindikasikan perfeksionisme seseorang (Sironic & Reeve,
2015).

Pendapat

menyebutkan

Damian,

dimensi

Frost

Stoeber,
lebih

Negru,
sesuai

&

Baban

dianggap

(2013)

penyebab

perfeksionisme maladaptif daripada dimensi perfeksionisme itu sendiri.
Hewitt dkk. (2017) menjelaskan bahwa dimensi miliknya melihat
perfeksionisme maladaptif dari motivasi internal dan eksternal
seseorang. Selain itu, korelasi tiap dimensinya relatif independen
terhadap berbagai perilaku maladaptif, namun antar dimensinya tidak
berdiri sendiri. Hal ini menjadi kelebihan karena dimensinya dapat
digunakan secara terpisah atau bersama-sama.
Selain itu dimensi perfeksionisme maladaptif Hewitt & Flett
mampu mencakup dimensi perfeksionisme dari tokoh lain. Penelitian
korelasional Frost dkk. (1993) menunjukkan dimensi dari Hewitt &
Flett memiliki korelasi positif dengan dimensi-dimensi perfeksionisme
maladaptif Frost.
Melalui pemaparan tersebut, penelitian ini menggunakan dimensi
perfeksionisme maladaptif dari Hewitt & Flett yang terdiri dari tiga
dimensi, yaitu :
a. Self oriented perfectionism (perfeksionisme diri sendiri)
Kecenderungan perilaku untuk menetapkan standar tinggi
yang tidak realistis dan secara kaku mengkritik perilakunya sendiri
(Hewitt & Flett, 1991).
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b. Other oriented perfectionism (perfeksionisme orang lain)
Keyakinan individu untuk menetapkan standar yang tidak
realistis kepada orang lain, memaksa orang lain untuk sempurna dan
secara kaku mengevaluasi performa mereka. Dimensi ini mirip
seperti perfeksionisme diri sendiri namun ditujukan kepada orang
lain (Hewitt & Flett, 1991).
c. Socially prescribed perfectionism (perfeksionisme sosial)
Keyakinan individu bahwa orang lain memiliki ekspektasi
yang tidak realistis terhadap dirinya, mengevaluasi diri secara ketat
dan merasa ditekan untuk sempurna sehingga individu merasa perlu
mencapai standar dan ekspektasi dari orang lain (Hewitt & Flett,
1991). Individu menganggap dirinya tidak memiliki kontrol terhadap
ekspektasi orang lain sehingga menjadi beban (Flett, Hewitt &
Blankstein, 1991).
3. Dampak perfeksionisme maladaptif
Berbagai

penelitian

sebelumnya

menemukan

bahwa

perfeksionisme maladaptif berdampak pada berbagai gangguan
maladaptif. Beberapa dampaknya ialah :
a. Depresi
Chai dkk. (2019) menjelaskan bahwa individu perfeksionis
mengalami tekanan dan konflik kognitif akibat tidak terpenuhinya
konsep diri ideal yang diinginkan. Individu lalu mengevaluasi diri
berlebihan dan tidak menerima kekurangan yang ada dalam diri.
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Kekurangan dianggap sebagai hal buruk. Fokus pada kekurangan
menyebabkan rendahnya penerimaan diri dan meningkatkan resiko
depresi.
Menurut Asseraf & Vaillancourt (2015) pola pikir perfeksionis
dan depresi memiliki kesamaan. Individu berpikir bahwa dirinya
memiliki performa yang buruk, ia berpikir hanya ada sepenuhnya
berhasil atau sepenuhnya gagal dan menganggap kesalahan sebagai
tanggungjawab pribadi. Hal ini diteguhkan Enns & Cox (2005)
bahwa individu perfeksionis makin rentan terhadap depresi ketika
mengalami stress akibat peristiwa hidup sulit yang gagal ia kontrol.
b. Pemikiran bunuh diri
Perfeksionisme maladaptif adalah aspek kognitif penting dari
pemikiran dan perilaku bunuh diri (Ellis & Rutherford, 2008).
Perfeksionisme maladaptif disertai kritik diri berlebihan dan
hopelessness meningkatkan resiko bunuh diri (Donaldson, Spirito, &
Farnett, 2000 dalam Hewitt dkk., 2017). Hal ini disebabkan individu
perfeksionis dengan usaha bunuh diri memiliki toleransi rasa sakit
yang rendah (Flamenbaum & Holden, 2007).
Ellis & Rutherford (2008) menjelaskan individu perfeksionis
memiliki ketergantungan dengan orang lain dan kognitif yang kaku.
Ia tidak mampu menemukan solusi dan memiliki kemampuan coping
stress yang rendah sehingga memilih melakukan bunuh diri. Hal ini
didukung pendapat Flett dkk. (2002) bahwa perfeksionisme
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maladaptif meningkatkan perasaan terisolasi dan teralienasi individu
dari orang lain. Kesepian dan perasaan tidak berharga bagi orang lain
ini yang meningkatkan pemikiran bunuh diri.
c. Burnout akademis dan pekerjaan
Perfeksionisme maladaptif adalah salah satu faktor penyebab
burnout dalam akademik (Chang, Seong & Lee, 2020). Selaras
dengan pendapat Freudenberger (dalam Zhang, Gan, & Cham,
2007), burnout lebih mungkin terjadi pada individu perfeksionis.
Menurut Chang dkk. (2020), burnout timbul dari individu yang
termotivasi menguasai sesuatu untuk menghindari emosi negatif
dengan cara selalu meningkatkan standar tingginya. Akhirnya
dengan standar yang terus tinggi, ia bekerja secara berlebihan dan
terlalu khawatir dengan hasil kerjanya. Zhang dkk. (2007)
menegaskan burnout semakin buruk ketika individu tidak mencapai
hasil yang sesuai dengan usahanya. Menurut Chang & Lee (2019)
hal ini disebabkan individu tidak bisa menyesuaikan diri dengan
tujuannya yang terlalu tinggi dan kemampuan yang sesungguhnya
dimiliki.
d. Gangguan makan
Menurut Cone dkk. (2007) gangguan makan individu
perfeksionis terjadi karena usaha memperoleh dan memelihara status
sosial, karena bertubuh gemuk dianggap kurang disukai lingkungan
sosial. Individu perfeksionis ragu pada kualitas dirinya dan sensitif
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pada penilaian orang lain. Hal ini membuat ia mencari validasi diri
dari sumber eksternal dan lingkungan yang paling objektif yaitu
berat badan karena paling mudah diukur dan dibandingkan dengan
orang

lain.

Puttevils,

Vanderhasselt,

&

Vervaet

(2019)

menambahkan, individu perfeksionis memiliki kepuasan bentuk
tubuh yang rendah sehingga memiliki dorongan tinggi untuk
berbadan kurus.
e. Prokrastinasi
Capan (2010) menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang
melakukan prokrastinasi adalah perfeksionis. Terdapat kemiripan
antara perfeksionisme maladaptif dan prokrastinasi seperti standar
tinggi, kepercayaan tidak realitis, ketakukan berbuat salah dan
terdorong untuk berhasil terus menerus. Sebenarnya individu
perfeksionis sudah tau jika tidak akan mencapai standar tingginya
sehingga prokrastinasi muncul sebagai cara menghindari situasi tidak
menyenangkan akibat kenyataan tersebut. Hal ini didukung pendapat
Jadidi, Mohammadkhani, & Tajrishi (2011) bahwa individu
perfeksionis tidak mampu mencapai standarnya karena terlalu fokus
untuk sempurna yang tidak akan tercapai dan terlalu memikirkan
penilaian orang lain.
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4. Faktor yang memengaruhi perfeksionisme maladaptif
a. Pola asuh dari orang tua atau significant other
Hewitt dkk. (2017) menjelaskan, lingkungan yang tidak
konsisten dan berisi penerimaan bersyarat dari orang tua menjadi
tempat tumbuhnya perfeksionisme maladaptif. Lingkungan ini biasa
muncul dari orang tua yang mudah mengkritik dan memiliki tuntutan
tidak realistis pada anak. Burns (1980) menyatakan, orang tua
tersebut sulit menerima dan menghargai usaha anak bila tidak sesuai
dengan standar yang diberikan, sehingga cinta dan penerimaan
diberikan hanya jika anak mencapai standar tersebut. Akibatnya anak
terus

menerus

meningkatkan

performanya

demi

mendapat

penerimaan serta mencegah kritik orang tua (Frost dkk., 1991).
Hewitt dkk. (2017, h.115) menjelaskan pola asuh tidak responsif
menyebabkan anak merasa ditolak, diabaikan dan berpikir orang tua
tidak tertarik padanya, akibatnya anak merasa tidak berharga.
Pengalaman tersebut memotivasi anak untuk sempurna untuk
menunjukkan bahwa ia pantas mendapatkan cinta dan tidak pantas
diabaikan oleh orangtua.
Perfeksionisme juga muncul dari proses modeling orang tua
perfeksionis (Flett dkk., 2002). Orang dewasa merupakan stimulus
yang kuat bagi perilaku anak karena memiliki status dan kekuatan
yang lebih tinggi dari anak (Bandura & Kupers, 1964; Feist & Feist,
2006). Orang tua dianggap contoh manusia ideal oleh anak (Frost

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

dkk., 1991). Akibatnya anak ingin menjadi orang yang ―sempurna‖
seperti orang tua mereka (Flett dkk., 2002). Penelitian Bandura &
Kupers (1964) menunjukkan anak yang melihat orang dewasa
dengan standar diri tinggi, juga ikut menetapkan standar tinggi.
b. Pengalaman hidup traumatis
Pengalaman traumatis (cth. kekerasan fisik, psikis dan
kehilangan orang penting) menumbuhkan perasaan tidak berdaya
dan ketakutan pada hal yang tidak dapat diprediksi (Hewitt dkk.,
2017 h.116). Perfeksionisme menjadi respon untuk meningkatkan
kemampuan mengontrol emosi dan situasi hidup yang tidak menentu
supaya pengalaman traumatisnya tidak terulang (Molnar, Flett, &
Hewitt, 2020). Hal ini selaras dengan penelitian Egan, Hattaway, &
Kane (2013) yang menunjukkan hubungan signifikan antara PostTraumatic

Stress

Disorder

(PTSD)

dengan

perfeksionisme

maladaptif.
c. Pengalaman selalu berhasil
Menurut Bandura & Cevrone (1986) pengalaman berprestasi
adalah sumber dari self efficacy individu perfeksionis. Supaya self
efficacy ini bertambah, individu cenderung meningkatkan tujuan dan
standar pribadinya. Ia akan terus termotivasi untuk menantang diri
dengan berusaha lebih keras. Jika berhasil, ia akan semakin
menaikkan standarnya. Uniknya, jika ia gagal mencapai standar, ia
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justru juga semakin meningkatkan usahanya sebagai cara menebus
kegagalan dimasa lalu.
Individu perfeksionis yang terus menerus berhasil tidak pernah
memiliki pengalaman gagal sebelumnya, sehingga dorongan selalu
harus sempurna menjadi coping negatif karena ketidakmampuan
individu menerima kegagalan (Larijani & Besharat, 2010). Harga
diri individu perfeksionis bergantung pada kemampuannya menjadi
yang terbaik dibandingkan orang lain (Hewitt dkk., 2017).
5. Pengukuran perfeksionisme maladaptif
Terdapat beberapa alat ukur perfeksionisme maladaptif yang
pernah diciptakan. Frost dkk. (1990) membuat alat ukur bernama Frost
Multidimensional Perfectionism. Skala ini terdiri dari enam dimensi
dengan 35 item pernyataan menggunakan skala likert 5 opsi respon dari
―sangat tidak setuju‖ hingga ―sangat setuju‖. Seluruh item pernyataan
merupakan item favorable sehingga skor total didapat dengan
menjumlahkan skor seluruh item. Reliabilitas menggunakan Cronbach
alpha menunjukkan reliabilitas internal tiap aspek yang baik dengan
nilai dari 0.77 hingga 0.93 (Cronbach (α) > 0.70)
Salah satu skala yang juga banyak digunakan adalah HewittMultidimensional Perfectionism Scale (HMPS) ciptaan Hewitt, Flett,
Donovan, & Mikail (1991). HMPS terdiri dari 3 dimensi yaitu self
oriented perfectionism (SOP), other oriented perfectionism (OOP), dan
socially-prescribed perfectionism (SPP) dengan 45 item. Skala
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menggunakan metode likert dengan 7 respon dari ―sangat tidak setuju‖
hingga ―sangat setuju‖. Beberapa item diskor secara terbalik karena
terdiri dari item favorable dan unfavorable. Skor total skala diperoleh
dengan menjumlahkan skor item tadi. Uji reliabilitas test-retest
menunjukkan tiap dimensi perfeksionisme maladaptif memiliki
reliabilitas yang baik (SOP r = 0.69; OOP r = 0.66; SPP r = 0.60, p <
0.05).
Penelitian ini menggunakan skala Hewitt Multidimensional
Perfectionism Scale (1991) dengan naskah hasil adaptasi Safitri &
Preston (2012). Terdapat beberapa alasan peneliti menggunakan skala
ini. Pertama, skala HMPS dari Safitri & Preston (2012) telah melalui uji
validitas-reliabilitas, back-translate dan expert judgements, sehingga
naskah dianggap memiliki validitas-reliabilitas yang baik untuk
mengukur perfeksionisme maladaptif mahasiswa. Kedua, skala HMPS
menunjukkan konsistensi yang baik pada tiga tipe populasi yaitu umum,
klinis dan subklinis sehingga dapat lebih luas diterima dan dipakai di
berbagai partisipan (Hewitt & Flett, 1990; Safitri & Preston, 2019).
Ketiga, setelah peneliti mempelajari item, dimensi dan definisi dari
Frost-MPS hampir semua dimensinya tercakup dalam aspek HewittMPS. Hal ini sesuai dengan analisis korelasi yang menunjukkan
korelasi positif antar aspek kedua alat ukur (Hewitt dkk., 1991; Frost
dkk., 1993). Kelebihan-kelebihan ini membuat peneliti memilih
menggunakan Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS)
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B. Harapan Orang Tua
1. Definisi harapan orang tua
Menurut Yamato dan Holloway (2010) harapan orang tua adalah
keyakinan orang tua yang dibebankan kepada anaknya tentang
kesuksesan untuk diraih di masa depan. Harapan orang tua terwujud
dari keinginan orang tua supaya anak menguasai suatu keterampilan,
mencapai tingkat pendidikan setinggi mungkin, dan menuntut ilmu di
sekolah terbaik. Gill dan Reynolds (dalam Seyfried & Chung, 2002)
menyatakan penelitian harapan orang tua pada umumnya berpusat pada
harapan keterampilan anak, prestasi akademik yang tinggi dan
pendidikan tertinggi yang dapat dicapai.
Melalui faktor budaya kolektif, harapan orang tua adalah harapan
yang diberikan orang tua kepada keturunannya mengenai performa
akademik, ambisi karir yang bernilai di masyarakat, harapan supaya
anak patuh dan berbakti kepada orang tua (Sasikala & Kariunanidhi,
2011; Wang & Heppner, 2002). Kesuksesan anak dianggap mengangkat
martabat keluarga (Sasikala & Karunanidhi, 2011) dan tanda orang tua
berhasil mengasuh anak (Furry & Sy, 2012 dalam Anwar & Qonita,
2018). Sehingga orang tua menuntut anak untuk sukses terutama pada
akademik dan karir.
Melalui pemaparan diatas, harapan orang tua didefinisikan sebagai
keyakinan yang diberikan dan dituntut orang tua kepada anaknya
tentang kesuksesan supaya diraih anak di masa depan yang tercermin
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dari capaian prestasi akademik, kesuksesan karir, perilaku patuh dan
berbakti kepada orang tua (Sasikala & Kariunanidhi, 2011; Yamato &
Holloway, 2010). Anak diajari supaya patuh dan memenuhi harapan
serta kebutuhan orang tua karena anak dianggap sebagai investasi
(Wang & Heppner, 2002). Orang tua juga cenderung menuntut,
memaksa dan menciptakan strategi-strategi pengasuhan supaya harapan
ini dipenuhi oleh anak (Sasikala & Kariunanidhi, 2011).
2. Dimensi harapan orang tua
Fuligni (1997) menyebutkan terdapat 3 dimensi dalam harapan
orangtua, yaitu :
a. Kesuksesan akademik bagi orang tua
Persepsi

anak

mengenai

seberapa

penting

makna

kesuksesan akademik sang anak bagi orangtua. Anak menilai dan
memaknai arti kesuksesan akademiknya bagi orang tua
b. Harapan orang tua
Persepsi anak mengenai besarnya harapan orang tua yang
diberikan kepada anak tentang performa akademik yang harus
dicapai.
c. Harapan akademis dari orang tua.
Harapan yang diberikan orang tua mengenai jenjang
pendidikan tertinggi yang dapat dicapai oleh anak. Orang tua
berharap anak mencapai dan melaksanakan studi pada jenjang
pendidikan tertinggi yang paling mungkin dicapai.
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Menggunakan dasar kebudayaan kolektif berdasar falsafah
Confusian di China, Wang dan Heppner (2002) mengajukan 3 dimensi
harapan orangtua, yaitu:
a. Kedewasaan diri
Harapan supaya anak berperilaku secara baik dan tepat
sesuai

budaya

dan

masyarakat.

Anak

diharapkan

dapat

menjalankan norma dan menjaga keharomisan masyarakat. Ia
diharapkan menghormati orang lain terutama orang yang lebih tua.
Anak diharapkan mampu bertanggung jawab pada diri sendiri.
b. Prestasi akademik
Harapan kepada anak supaya memiliki prestasi akademik di
sekolah. Bagi orang tua kesuksesan akademik dapat membuka
peluang untuk studi lanjutan dan karir yang lebih baik. Anak juga
diharapkan memilih studi atau pekerjaan yang dianggap ideal oleh
orang tua.
c. Hubungan asmara
Harapan orang tua kepada anak supaya menemukan
pasangan kencan dan pasangan yang potensial untuk membangun
pernikahan yang baik. Orang tua juga berharap anaknya memiliki
pasangan yang sesuai dengan kriteria orang tua dan dapat
memantau hubungan anaknya.
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Menurut Sasikala & Karuinanidhi (2011) harapan orang tua
memiliki empat dimensi, yaitu ;
a. Harapan personal
Harapan supaya anak berperilaku secara baik dan tepat sesuai
budaya dan masyarakat. Anak diharapkan dapat menjalankan
norma dan menjaga keharomisan masyarakat. Ia diharapkan
menghormati orang lain terutama orang yang lebih tua. Orang tua
berharap anak mampu bertanggung jawab pada diri sendiri.
b. Harapan akademis
Harapan kepada anak supaya memiliki prestasi akademik
yang terbaik di sekolah. Anak diharapkan mempersiapkan diri dan
memiliki manajemen diri yang baik dalam akademis. Anak juga
diharapkan belajar berbagai ketrampilan yang berguna di karirnya
nanti selama masih bersekolah.
c. Harapan karir
Harapan supaya anak memilih dan memiliki karir pekerjaan
yang baik dan dihargai oleh masyarakat. Selama sekolah anak
diharapkan belajar dan mengasah diri dan berorientasi pada
kesuksesan karir di masa depan.
d. Ambisi dari orang tua
Harapan kepada anak supaya anak berbakti dan menghormati
orangtuanya. Anak diharapkan memenuhi harapan-harapan orang
tua. Anak juga diharapkan patuh pada orang tua dengan cara
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mengikuti nasihat, memilih bidang studi dan karir pilihan orang
tua, dsb. Anak juga diharapkan ikut terlibat dalam menanggung
perekonomian keluarga.
Dalam penelitian ini, dimensi yang digunakan berasal dari Sasikala
& Karuinanidhi (2011). Terdapat beberapa alasan digunakannya
dimensi ini. Pertama, skala ini dibuat berlatar budaya kolektif yang
sama dengan budaya umum Indonesia. Dimensi harapan orang tua skala
ini mirip dengan harapan orang tua di Indonesia. Kedua budaya juga
memiliki pola asuh yang mirip, seperti kecenderungan pola asuh
authoritarian untuk mengontrol prestasi akademik dan perilaku anak
(Rao, McHale, Pearson, 2003; Sarwono, 2012; Sasikala & Karunanidhi,
2011; Wiswanti, Kuntoro, Rizqi, & Halim, 2020).
Kedua, penelitian sebelumnya di Indonesia juga menggunakan
dimensi ini untuk diteliti dengan variabel lain seperti self efficacy &
fear of failure (Muhid & Mukkaromah, 2018), konsep diri (Permatasari,
Rahajeng, Fitriani, & Kurniawati, 2018), dan motivasi intrinsik prestasi
akademik (Novita & Latifah, 2014).
3. Faktor yang memengaruhi harapan orang tua
a.

Status sosial ekonomi keluarga
Wang, Deng, dan Yang (2016), orang tua dengan pendapatan
rendah menunjukkan self efficacy yang rendah untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan anak dan bersekolah hingga pendidikan
tinggi, begitu pula sebaliknya. Self efficacy yang rendah membuat
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orang tua memiliki optimisme yang rendah sehingga ia tidak
memberi harapan yang tinggi pada anaknya, sekalipun prestasinya
baik. Menurut Lareau (dalam Alexander, Entwisle, & Bedinger,
1994), orang tua dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki
rencana pendidikan jangka panjang bagi anak. Sedangkan orang
tua dengan pendapatan rendah lebih tunduk pada lembaga
pendidikan, sehingga memiliki harapan dan peran yang rendah
pada proses pendidikan.
Wang dkk. (2016) menjelaskan bahwa orang tua dengan
penghasilan rendah memiliki keterlibatan yang rendah pada
pendidikan anak. Hal ini disebabkan waktu dan energi mereka
lebih banyak digunakan untuk bekerja, dukungan sosial rendah,
dan stress akibat kurangnya kekuatan finansial. Orang tua menjadi
kurang percaya diri untuk membantu dan terlibat aktif pada
kegiatan akademik anak.
b.

Hasil akademik anak sebelumnya
Menurut Yamato & Holloway (2010), orang tua yang lebih
percaya pada kemampuan akademis akan menyesuaikan harapan
akademik sesuai hasil akademik sebelumnya. Orang tua yang lebih
percaya pada kerja keras akan memiliki harapan prestasi akademik
tinggi karena percaya prestasi akademik dapat dikembangkan dan
ditingkatkan. Tingkat kepercayaan orang tua terhadap sekolah juga
berpengaruh. Orang tua yang percaya sekolah secara akurat dan
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adil

memberikan

evaluasi

prestasi

akademik

anak

akan

menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar harapannya
pada anak, begitu pula sebaliknya.
c.

Etnis atau kesukuan
Etnis adalah warisan pribadi yang berasal dari kebangsaan,
bahasa dan budaya individu berasal (Oishi & Sullivan, 2005).
Penelitian menunjukkan berbagai perbedaan harapan orang tua
berdasarkan etnis seperti jenis harapan orang tua (Sasikala &
Karunanidhi, 2011; Wang & Heppner, 2002), kepercayaan
mengenai manfaat kerja keras (Yamato & Holloway, 2010),
hubungan orang tua dengan anak (Oishi & Sullivan, 2005), fokus
orang tua pada keberhasilan atau kegagalan (Oishi & Sullivan,
2005), dsb. Hal ini dikarenakan pola asuh dan harapan orang tua
adalah hasil budaya yang diturunkan antar generasi (Bornstein,
2012). Faktor etnis budaya juga memengaruhi keyakinan orang tua
mengenai perannya untuk ikut campur tangan dalam kehidupan
dan pendidikan anak (Yamato & Holloway, 2010).

d.

Tingkat pendidikan orang tua
Menurut Wang dkk. (2016) tingkat pendidikan orang tua
berkaitan dengan kemampuan mendorong penyesuaian diri anak di
akademik. Orang tua dengan pendidikan tinggi memiliki
pandangan lebih realistis tentang performa anaknya, memiliki
ekspektasi yang lebih tinggi pada hasil pendidikan anak, mampu
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menciptakan lingkungan rumah yang merangsang kognitif, dan
pengalaman stress mengasuh anak yang lebih rendah. Dalam
lingkungan penuh stress, ibu dengan pendidikan tinggi lebih
mampu menghadapinya dan membentuk harapan yang lebih
rasional pada hasil akademis anak.
4. Dampak harapan orang tua
a.

Kecemasan
Tekanan

dan

harapan

orang

tua

yang

berlebihan

menyebabkan kecemasan pada anak (Peleg dkk., 2016). Orang tua
yang terlibat secara berlebihan menyebabkan anak kurang
memiliki otonomi diri (Cresswell, O’Connor, & Brewin, 2008).
Hal ini mengakibatkan orang tua terbiasa menghindarkan anak dari
kesulitan sehingga anak memiliki kemampuan coping yang buruk
dan saat menghadapi kesulitan, anak lebih memilih menghindar
(McLeod, Wood, & Weisz, 2007).
Anak dapat mengalami kecemasan karena jika tidak
memenuhi harapan, ia berpikir akan dihukum, dinilai negatif dan
ditolak oleh orang tua (Peleg dkk., 2016). Kontrol dan penolakan
orang tua serta kurangnya otonomi dan kehangatan emosional
dapat meningkatkan resiko kecemasan dan depresi (Van der
Bruggen, Stams, Bogels, Paulussen-Hoogeboom, 2010). Penelitian
menunjukkan orang tua seperti itu juga lebih mudah kesal pada
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anak, ingin anak mengerjakan tugas lebih sulit dan lebih khawatir
dengan anaknya (Creswell, O'Connor, & Brewin, 2008).
b.

Meningkatkan prestasi akademik
Neuenschwander,
menjelaskan

bahwa

Vida,
harapan

Garrett,

&

prestasi

Eccles
akademik

(2007)
yang

dikomunikasikan orangtua akan berubah menjadi nilai pribadi anak
dan dianggap menjadi norma penting. Hal ini meningkatkan
motivasi dan harapan anak untuk mencapai prestasi. Orang tua
yang mengkomunikasikan harapannya, memberikan pesan bahwa
anak mampu dalam akademis, yang kemudian meningkatkan
kepercayaan dan self efficacy.
Menurut Sy, Rowley, & Schulenberg (2005), harapan orang
tua juga berdampak pada tingkat keterlibatan orang tua. Orang tua
menjadi lebih sering berkomunikasi dengan guru, membantu
pekerjaan rumah anak, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan
memfasilitasi kegiatan yang menstimulus kognitif. Perilaku ini
membantu anak lebih mungkin meraih prestasi (Sy dkk., 2005).
c.

Penyesuaian diri
Menurut Agilata & Renk (2007) semakin mahasiswa merasa
tidak mampu memenuhi harapan orang tua maka semakin rendah
self worth dan penyesuaian diri pada mahasiswa. Penyesuaian diri
menjadi terhambat karena mahasiswa mudah mengalami stres,
gangguan

emosional

dan

cenderung

menghindari

masalah
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(avoidant coping). Secara sadar maupun tidak sadar, orang tua
memberikan harapan yang tidak realistis pada anak mengenai
kesuksesan pendidikan dan kehidupan sosial ketika anak memasuki
kuliah sehingga mempersulit penyesuaian di perkuliahan.
2. Pengukuran harapan orang tua
Dalam budaya kolektif terdapat beberapa alat ukur harapan orang
tua. Wang dan Heppner (2002) mengembangkan skala harapan orang
tua bernama Perceived Parental Expectation dengan 3 dimensi yaitu
kedewasaan diri, prestasi akademik dan hubungan asmara. Skala ini
terdiri dari 31 item favorable dengan skala likert 6 respon. Skor total
didapat dengan menjumlahkan seluruh skor item. Setiap dimensi ini
menunjukkan reliabilitas yang baik dengan koefisien alpha .91, .85, dan
.85 (α < 0.05).
Skala harapan orang tua lainnya dikembangkan Sasikala dan
Karuinanidhi (2011) bernama Perception Parental Expectation (PPE).
Skala ini terdiri dari 4 dimensi yang tercakup dalam 30 item pernyataan
favorable, sehingga skor total didapat dengan menjumlahkan seluruh
nilai skor. Dimensi tersebut adalah harapan akademik, harapan
personal, harapan karir, dan ambisi orang tua. Alat ukur menggunakan
skala likert dengan 5 respon. Partisipan diminta menilai persepsi besar
harapan orang tua yang dibebankan padanya. Uji konsistensi internal
Cronbach alpha menunjukkan skala ini memiliki reliabilitas yang baik
(Cronbach (α) = 0.90, α > 0.70).
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Penelitian

ini

menggunakan

skala

Perception

Parental

Expectation (PPE) dari Sasikala dan Karuinanidhi (2011). Terdapat
beberapa alasan digunakannya skala ini. Pertama, skala ini memiliki
validitas dan reliabilitas yang baik, sehingga diperkirakan validitasreliabilitas ketika diujicoba di partisipan penelitian yang berbeda tidak
akan berbeda jauh. Kedua, skala ini pernah digunakan di Indonesia
yang dikaitkan dengan variabel lain seperti self efficacy (Permatasari,
Rahajeng, Fitriani, & Kurniawati, 2018), stres mahasiswa yang
mengerjakan skripsi (Gintulangi & Prihastuti, 2014), fear of failure
pada siswa (Muhid & Mukarromah, 2018), serta motivasi intrinsik
prestasi akademik (Novita & Latifah, 2014). Ketiga, skala ini mengukur
persepsi anak mengenai seberapa besar harapan orang tua yang
dibebankan kepadanya (Sasikala & Karuinanidhi, 2011). Skala ini mirip
dengan aspek kognitif dari dimensi socially prescribed perfectionism,
yaitu persepsi individu bahwa orang lain memberikan harapan tinggi
tidak realistis baginya (Hewitt & Flett, 1991)
C. Mahasiswa
Mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan belajar sebagai peserta
didik pada jenjang pendidikan tinggi baik di universitas, institusi atau
akademi (UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Umumnya,
mahasiswa berada di rentang usia 18-30 tahun (Sarwono, 2012).
Dihubungkan dengan pendapat Arnett (dalam Santrock, 2012), pada usia
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tersebut individu berada di masa dewasa awal. Sehingga mahasiswa
umunya berada pada fase dewasa awal.
Menurut Arnett (dalam Santrock, 2012) terdapat beberapa ciri saat
individu di masa dewasa awal. Individu masih mengeksplorasi identitas
diri terutama dalam pekerjaan, ingin menjadi orang seperti apa, dan relasi
romantis. Ia merasa belum cukup dewasa dan minim pengalaman, namun
menganggap diri sudah tidak remaja lagi. Dewasa awal juga menjadi usia
dengan berbagai kemungkinan, masa dimana individu memiliki peluang
yang besar untuk merubah hidup mereka.
Menurut Hurlock (1991) sejak awal, individu telah mengetahui
harapan-harapan masyarakat yang ditujukan pada mereka Pada masa ini
individu mengalami penyesuaian diri terhadap tanggung jawab pada pola
kehidupan baru dan harapan sosial sebagai orang dewasa. Ia diharapkan
bersiap terhadap peran baru seperti berkeluarga, mencari nafkah, dan
mengembangkan keinginan serta sikap yang sesuai sebagai orang dewasa.
Melalui

uraian

tersebut,

peneliti

menyimpulkan

partisipan

penelitian ini adalah mahasiswa yang belajar dan terdaftar dalam institusi
pendidikan tinggi dengan rentang usia 18-25 tahun. Subjek berada dalam
masa dewasa awal sebagai masa persiapan dan peralihan menuju dewasa.
Pada masa ini, mahasiswa mengalami penyesuaian diri terhadap tanggung
jawab baru, pola kehidupan baru dan harapan sosial.
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D. Dinamika Hubungan
Mahasiswa yang umumnya berada pada fase dewasa awal, dengan
usia 18-25 tahun (Sarwono, 2012) dicirikan sebagai masa peralihan dan
penyesuaian diri dengan tanggung jawab dan pola hidup baru sebagai
orang dewasa (Santrock, 2012). Walaupun mengalami transisi untuk hidup
mandiri, orang tua tetap memiliki pengaruh besar dalam hidupnya (Agliata
& Renk, 2007). Mahasiswa tetap memiliki hubungan yang erat, terikat,
hormat, memenuhi harapan orang tua dan memiliki kewajiban sebagai
bagian keluarga karena mahasiswa melihat orang tua sebagai figur otoritas
yang berhak mengatur perilaku mereka (Youniss & Smollar, 1989 dalam
Agliata & Renk, 2007). Hubungan individu dengan orang tua ini menjadi
salah satu pengaruh yang paling signifikan terhadap mental, emosional dan
perkembangan sosial individu (Wang & Heppner, 2002). Semakin orang
tua berinteraksi dengan anak, maka semakin kuat pengaruh orang tua
(Beutel & Anderson, 2008 dalam Peleg dkk., 2016)
Salah satu bentuk hubungan orang tua dan mahasiswa adalah
harapan orang tua. Harapan orang tua berguna sebagai transfer budaya
mengenai nilai, karakter, norma dan skill penting dan berguna bagi hidup
anak (Yamato & Holloway, 2010). Menurut Jacobs (dalam Peleg 2016)
orang tua mengembangkan strategi tertentu supaya transfer budaya ini
berjalan dengan baik. Strategi ini terwujud melalui komunikasi, perilaku,
pola asuh dan hubungan orang tua-anak. Akibatnya anak menganggap
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harapan orang tua sebagai nilai norma penting dan suatu tugas sosial,
sehingga ia termotivasi untuk memenuhinya.
Harapan orang tua dimaknai sebagai keyakinan yang diberikan dan
dituntut orang tua kepada anak mengenai kesuksesan supaya diraih anak di
masa depan (Yamato & Holloway, 2010). Kesuksesan ini tercermin dari
prestasi akademik, kesuksesan karir, perilaku patuh dan berbakti kepada
orang tua (Sasikala & Karuinanidhi, 2013; Yamato & Holloway, 2010).
Anak diajari supaya patuh dan memenuhi harapan serta kebutuhan orang
tua karena anak dianggap sebagai investasi (Wang & Heppner, 2002).
Orang tua juga cenderung menuntut, memaksa dan menciptakan strategistrategi pengasuhan supaya harapan ini dipenuhi oleh anak (Sasikala &
Kariunanidhi, 2011; Wang & Heppner, 2002). Orang tua cenderung
memberikan kritik dan hukuman jika harapan tersebut tidak terpenuhi
(Wang & Heppner, 2002).
Dinamika harapan orang tua sebagai fenomena budaya (Bornstein,
2012), juga muncul pada budaya kolektif. Menurut Sasikala dan
Karuinanidhi (2011) harapan orang tua di masyarakat kolektif memiliki
empat aspek yaitu harapan personal, harapan akademik, harapan karir, dan
ambisi orang tua. Asia adalah kawasan budaya kolektif yang dicirikan
dengan interdependensi yang tinggi (Wiswanti dkk., 2020). Pendapat ini
diteguhkan Triandis (1998/2018, h.44) bahwa budaya kolektif memiliki
tingkat interdependensi yang lebih tinggi dibanding budaya individualis.
Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian Yoon & Lau (2008)
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menunjukkan

tingkat

interdependensi

berkorelasi

positif

dengan

perfeksionisme maladaptif. Melalui penjelasan tersebut, diketahui bahwa
masyarakat di budaya kolektif memiliki kemungkinan perfeksionisme
maladaptif yang lebih tinggi.
Harapan orang tua yang tinggi dan menekan di budaya kolektif
ternyata dapat menyebabkan perilaku maladaptif. Penelitian Agliata &
Renk (2007) menunjukkan ketidakmampuan mahasiswa memenuhi
harapan orang tua mengakibatkan harga diri yang rendah dan penyesuaian
diri yang buruk karena mahasiswa mengukur harga dirinya melalui
kemampuan memenuhi harapan orang tua. Penelitian Saw, Berenbaum, &
Okazaki (2013) menunjukkan harapan orang tua dalam akademik, karir
dan ambisi orang tua berkorelasi positif dengan kecemasan dan tingginya
standar mahasiswa karena ia mudah merasa cemas, takut dikritik, dan
dihukum. Penelitian Peleg dkk. (2016) menunjukkan harapan akademik
yang tinggi mengakibatkan kecemasan dan ketergantungan individu yang
tinggi pada orang tua. Anak secara berlebihan berusaha mencari kedekatan
dan penerimaan dari significant other, salah satunya orang tua. Hal ini
disebabkan

orang

tua

yang

terlalu

mengkontrol,

menekan

dan

mengharapkan prestasi mahasiswa, sehingga ia merasa tidak aman.
Berbagai dampak harapan orang tua tersebut menyebabkan
kelekatan tidak aman, yang menjadi sumber perfeksionisme maladaptif.
Menurut Hewitt dkk. (2017) masalah kelekatan disebabkan penerimaan
bersyarat, ditolak, diabaikan, dihukum, dan dikritik dengan keras oleh
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orang lain. Menurut Frost, Glossner, & Maxner (2010) individu terdorong
untuk

sempurna

supaya

mendapat

penerimaan

dan

menghindari

pengalaman tidak menyenangkan tadi. Individu menggantungkan harga
dirinya dari pengakuan dan penilaian orang lain. Melalui paparan tersebut,
terlihat dampak dari harapan orang tua memiliki kesamaan dengan faktor
berkembangnya perfeksionisme maladaptif.
Penelitian Ablard & Parker (1997) menunjukkan hubungan positif
harapan akademik orang tua dengan perfeksionisme maladaptif. Orang tua
yang terlalu menuntut hasil akademik menyebabkan perfeksionisme
maladaptif pada anak. Semakin baik prestasi anak, orang tua semakin
meningkatkan tuntutannya karena merasa anak mampu. Orang tua lebih
kritis dan memiliki standar yang tinggi, tidak hanya ke anak tapi ke dirinya
sendiri. Menurut Tong & Lam (2011) orang tua seperti itu juga suka
membandingkan kemampuan anaknya dengan orang lain.
Menurut Hewitt dkk. (2017, h. 64-82) perfeksionisme maladapatif
berdampak pada aspek kognitif dan perilaku individu. Individu
perfeksionis selalu memasang standar tinggi tidak realistis dan tidak
pernah puas pada performanya. Hal ini dikarenakan individu selalu
berpikir ada hal yang kurang. Pemikiran individu perfeksionis terpolarisasi
antara sepenuhnya berhasil atau sepenuhnya gagal, performa baik saja
tidak cukup. Ia terlalu fokus pada kesalahan dan mudah merasa cemas.
Individu perfeksionis juga telalu menuntut orang lain. Hal ini dikarenakan
ia takut kehilangan hubungan dengan orang lain dan performanya
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terganggu. Perfeksionisme ini berkembang tidak hanya pada performa
melainkan hubungan asmara, kehidupan berkeluarga, kesehatan fisik, dsb.
Melalui berbagai pemaparan sebelumnya, peneliti melihat besarnya
dampak harapan orang tua terhadap perkembangan perfeksionisme
maladaptif mahasiswa. Fenomena juga menunjukkan dampak negatif dari
perfeksionsime pada mahasiswa. Dengan demikian, peneliti menduga
harapan orang tua memiliki hubungan dengan perfeksionisme mahasiswa,
terutama dalam latar budaya kolektif.
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E. Kerangka Berpikir

Faktor Budaya Kolektif






Harapan Orang Tua
Harapan personal
Harapan akademik
Harapan karir
Ambisi orang tua





Pola Asuh dan Perilaku Orang Tua
 Orang tua mengkritik dengan keras
 Orang tua memiliki kontrol tinggi
 Orang tua menekan anak
memenuhi harapan
 Penerimaan dan cinta bersyarat
orang tua
 Harapan orang tua yang terlalu
tinggi

Masalah Kelekatan
Harga diri bergantung penilaian orang tua
Merasa diterima jika memenuhi harapan orang tua
Pengalaman tidak menyenangkan akibat kritik dan
diabaikan




Motivasi Maladaptif
Mencari penerimaan dan pengakuan
Menghindari pengalaman tidak menyenangkan






Perfeksionisme Maladaptif
Standar tinggi tidak realistis
Selalu fokus pada kesalahan
Tidak pernah merasa puas
Kritik diri secaca berlebihan
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F. Hipotesis
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, hipotesis yang diajukan
penelitian ini adalah ―Adanya hubungan antara harapan orang tua dan
perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa‖.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasional
dengan teknik survei dalam pengumpulan data. Penelitian kuantitatif
korelasional adalah penelitian untuk menguji teori secara objektif dengan
melihat besar dan arah hubungan antar variabel yang diteliti (Creswell,
2017; Elmes, Kantowitz & Roediger, 2014)
Metode ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, penelitian ini
berusaha digeneralisasikan pada populasi sehingga dapat dibuat inferensi
mengenai pendapat, sikap dan tingkah laku populasi (Supratiknya, 2015).
Kedua, pendekatan kuantitatif relatif sederhana, mampu mengidentifikasi
populasi berdasar sampel dan lebih mudah dipraktikkan pada sampel besar
(Creswell, 2017, h. 17; Supratiknya, 2015). Ketiga, sesuai dengan
definisinya, penelitian korelasi ini ingin mempelajari hubungan antara dua
variabel (Creswell, 2012 dalam Creswell, 2017; Djaali, 2020, h. 5).
Keempat, defisiensi pengetahuan penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan
budaya subjek penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya (Castro & Rice,
2003; Damian dkk., 2013; Madjar dkk., 2015; Rice dkk., 2005; Wang,
2012) menggunakan metode kuantitatif korelasional, sehingga peneliti
menggunakan metode yang sama.

42
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B. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas
Variabel bebas dari penelitian ini adalah harapan orang tua.
2. Variabel terikat
Variabel terikat dari penelitian ini adalah perfeksionisme maladaptif.
C. Definisi Operasional
1. Harapan orang tua
Harapan orang tua adalah keyakinan realistis yang diberikan dan
dituntut orang tua kepada anaknya tentang kesuksesan supaya diraih di
masa depan (Yamato & Holloway, 2010). Kesuksesan tercermin dari
prestasi akademik, kesuksesan karir, perilaku patuh dan berbakti kepada
orang tua (Sasikala & Karuinanidhi, 2013; Yamato & Holloway, 2010)
Orang tua cenderung menuntut, memaksa dan menciptakan strategistrategi pengasuhan supaya harapan ini dipenuhi oleh anak (Sasikala &
Kariunanidhi, 2011; Wang & Heppner, 2002)
Harapan orang tua diukur dengan skala Perception Parental
Expectation (PPE) dari Sasikala dan Karuinanidhi (2011) yang
diadaptasi ke bahasa Indonesia. Ada empat dimensi yaitu harapan
pribadi, performa akademik, ambisi karir, dan ambisi orang tua. Skala
mengukur seberapa tinggi persepsi individu pada harapan orang tua.
Semakin tinggi skor PPE, maka semakin tinggi persepsi individu
mengenai harapan orang tua. Sebaliknya, semakin rendah skor PPE,
maka semakin rendah persepsi individu mengenai harapan orangtua.
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2. Perfeksionisme maladaptif
Perfeksionisme maladaptif adalah kecenderungan kepribadian
untuk menetapkan tujuan dan standar yang sangat tinggi dan tidak
realistis yang disertai kritik untuk diri sendiri, orang lain, dan keyakinan
bahwa orang lain menaruh ekspektasi tidak realistis pada mereka untuk
sempurna (Hewitt & Flett, 1991).
Perfeksionisme maladaptif diukur dengan Hewitt Multidimensional
Perfectionism Scale (Hewitt dkk., 1991) yang diadaptasi menjadi
Indonesian Multidimensional Perfectionism Scale (IMPS) (Safitri &
Preston, 2020). Alat ukur ini terdiri dari 3 dimensi yaitu self oriented
perfectionism (SOP), other oriented perfectionism (OOP) dan socially
prescribed perfectionsim (SPP). Semakin tinggi skor HMPS maka
semakin tinggi perfeksionisme maladaptif individu. Sebaliknya,
semakin skor HMPS rendah maka semakin rendah perfeksionisme
maladaptif individu.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang secara aktif masih
terdaftar dalam institusi pendidikan tinggi dengan usia 18-25 tahun.
2. Responden penelitian dan teknik pengambilan sampel
Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode non-probability
convenience

sampling.

Menurut

Shaugnessy,

Zechmeister,

&

Zechmeister (2012) non-probability convenience sampling adalah
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pemilihan partisipan berdasarkan kemudahan akses. Partisipan adalah
individu yang dapat dijangkau dan memiliki kemauan untuk mengisi
survei yang diberikan. Sehingga tidak semua populasi memiliki
kesempatan yang sama untuk terlibat dalam penelitian. Penyebaran
skala menggunakan survei online melalui internet.
Menurut Shaughnessy dkk. (2012) penelitian menggunakan
metode non-probability convenience sampling dengan survei online
memiliki

beberapa

kelebihan.

Pertama,

survei

online

mudah

menjangkau partisipan karena peneliti dapat menyebar kuesioner secara
luas lalu partisipan yang terjangkau, memenuhi kriteria dan sukarela
dapat mengisi kuesioner tersebut. Kedua, keterbatasan tenaga, dana, dan
waktu yang ada untuk mengambil sampel secara langsung dengan
jumlah besar. Internet memberikan keuntungan karena efisien, rendah
biaya dan variasi sampel yang beragam.
Pemilihan metode ini juga disebabkan adanya wabah Covid-19 dan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mencegah interaksi
langsung peneliti dengan partisipan. Pengumpulan dengan internet
dapat menurunkan resiko penyebaran virus Covid-19. Peneliti juga
tidak memiliki data kerangka sampel dari populasi, sehingga peneliti
tidak dapat memilih partisipan penelitian.
Menurut Shaughnessy dkk. (2012) metode non-probability
convenience sampling melalui internet juga memiliki kekurangan.
Pertama, kemungkinan bias respon karena partisipan harus berminat
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untuk berpartisipasi. Penelitian menunjukkan tingkat respon survei
online lebih rendah dibanding metode lain. Peneliti juga tidak memiliki
kontrol gangguan saat partisipan mengerjakan tes seperti kebisingan,
tingkat konsentrasi, pemahaman cara pengerjaan, dsb. Kedua, bias
pemilihan sampel karena perbedaan akses internet dan informasi link
kuesioner. Populasi yang tidak memiliki akses dan informasi mengenai
penelitian ini tidak dapat mengisi kuesioner. Dampaknya setiap orang
dalam populasi tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk terlibat
dalam penelitian.
Untuk meminimalisir kekurangan ini, peneliti melakukan beberapa
hal. Pertama, peneliti menawarkan insentif berupa e-money bagi
partisipan yang beruntung. Insentif dapat meningkatkan minat,
keseriusan dan kualitas respon partisipan dalam mengerjakan kuesioner
online (Goritz, 2013, h. 219). Kedua, peneliti menyetel aplikasi survei
supaya memperingatkan partisipan bila ada item yang terlewati. Ketiga,
peneliti menyebar link survei menggunakan berbagai media sosial
supaya partisipan penelitian semakin luas dan merepresentasikan
populasi. Keempat, peneliti merangkai survei online sebaik mungkin
untuk meningkatkan kejelasan dan kemudahan survei. Peneliti meminta
bantuan lima orang yang sesuai dengan kriteria untuk mengerjakan
kuesioner online awal. Peneliti lalu meminta komentar dan masukan
dari mereka.
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E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data menggunakan survei yang disebar
melalui internet. Survei dapat digunakan untuk menyelidiki pemikiran,
pendapat dan perasaan seseorang (Shaughnessy dkk., 2012). Kuesioner
yang dipakai menggunakan skala likert untuk mengukur artibut psikologi
dengan meminta responden menyatakan sikapnya dalam sebuah kontinum
(Supratiknya, 2014, h. 192). Skala terdiri dari item favorable dan
unfavorable. Skala ini merupakan self-report karena responden diminta
mengungkapkan keadaan dirinya dan memberikan jawaban sejujur
mungkin (Klein, 1986 dalam Supratiknya, 2014, h. 281).
Untuk menjaga etika penelitian, peneliti menyajikan debriefing dan
informed consent sebagai bukti persetujuan partisipan. Keduanya disajikan
sebelum halaman pengisian kuesioner. Meski memberikan kemudahan,
penggunaan internet juga memunculkan beberapa pertimbangan etis
seperti peneliti yang tidak hadir dalam penelitian online, kesulitan
memperoleh informed consent dan debrief yang kuat, serta perlindungan
pada kerahasiaan partisipan (Shaughnessy, 2012, h. 55). Peneliti menjaga
kerahasiaan data dengan membebaskan partisipan untuk memberikan
nama atau tidak. Anonimitas juga berguna agar partisipan menjawab skala
dengan jujur dan apa adanya tanpa terikat norma sosial masyarakat
(Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). Peneliti juga
memberikan informasi kontak yang dapat dihubungi.
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F. Instrumen Penelitian
1. Perception of Parental Expectation (PPE)
Harapan orang tua diukur dengan Perception of Parental
Expectation (PPE) dari Sasikala dan Karunanidhi (2011). Skala ini
digunakan untuk mengukur persepsi anak mengenai harapan orang tua.
Semakin tinggi skor PPE, maka semakin tinggi persepsi anak pada
harapan orang tua.
Skala PPE dari Sasikala dan Karunanidhi (2011) terdiri dari 4
dimensi yaitu harapan personal, harapan akademik, harapan karir dan
ambisi orangtua. Skala ini terdiri dari 30 item favorable menggunakan
skala likert lima respon. Skor 5 untuk ―sangat setuju‖ dan skor 1 untuk
―sangat tidak setuju‖. Skor total didapatkan dengan menjumlahkan
item. Skala PPE memiliki reliabilitas yang baik dengan koefisien
Cronbach alpha sebesar α = 0.90 (p < 0.05).
2. Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS)
Perfeksionisme maladaptif diukur menggunakan skala Hewitt
Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS) dari Hewitt dkk. (1991).
Skala ini terdiri dari tiga dimensi yaitu self oriented perfectionism
(SOP), other oriented perfectionsim (OOP), dan socially prescribed
perfectionism (SPP). Semakin besar skor HMPS, maka semakin tinggi
perfeksionisme maladaptif yang dimiliki individu, begitu juga
sebaliknya.
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Skala HMPS dari Hewitt dkk. (1991) terdiri dari 15 item di setiap
dimensinya dan merupakan item favorable dan unfavorable sehingga
total item skala adalah 45. HMPS menggunakan skala likert dengan 7
respon. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor item
setelah item unfavorable dibalik. Reliabilitas HMPS menunjukkan
koefisien alpha sebesar 0.88 untuk self oriented perfectionism, 0.85
untuk other oriented perfectionism, dan 0.75 untuk socially prescribed
perfectionism.
Penelitian menggunakan naskah Indonesian Multidimensional
Perfectionism Scale (IMPS) dari Safitri & Preston (2020). Dalam
penelitian ini, jumlah item yang digunakan adalah 43 item. Dua item
nomor 35 dan 37 tidak digunakan karena memiliki kemiripan dengan
variabel harapan orangtua. Item tersebut dikhawatirkan akan mengalami
overlap.
3. Validitas
Peninjauan validitas skala ini menggunakan validitas isi. Menurut
Supratiknya (2014) validitas isi adalah evidensi kesesuaian isi tes
dengan konstruk yang hendak diukur. Cara memperoleh evidensi ini
dengan penalaran logis dan empiris. Salah satunya adalahh expert
judgement yang meninjau kesesuaian tes dengan konstruk yang hendak
diukur.

Expert

judgement

penelitian

ini

dilakukan

dengan

mengkonsultasikan skala harapan orang tua dengan dosen psikologi
sosial, sedangkan skala perfeksionisme maladaptif dikonsultasikan
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dengan dosen psikologi klinis. Selain itu peneliti meminta tinjauan
kedua skala dari dosen pembimbing skripsi.
Peneliti juga melakukan back-translate pada skala Perception of
Parental Expectation. Back-translate adalah proses menerjemahkan
skala asli ke bahasa kedua (bahasa tujuan) (Beins, 2013). Dalam
menerjemahkan skala, peneliti berusaha sebaik mungkin menyusun
item supaya ekuivalen dengan bahasa dan fungsi skala asli.
Peneliti melakukan back translate dengan menerjemahan skala
PPE dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Lembaga Bahasa
Universitas Sanata Dharma. Sesudah mendapat naskah berbahasa
Indonesia, peneliti meminta dosen psikologi sosial untuk melakukan
expert judgement. Setelah berkonsultasi, peneliti mengubah beberapa
item supaya sesuai dengan subjek penelitian. Kemudian skala
dibandingkan dengan naskah asli berbahasa Inggris. Sesudah itu,
peneliti melakukan penerjemahan ulang skala yang sudah direvisi ke
bahasa Inggris. Naskah revisi diterjemahkan oleh sarjana Pendidikan
Bahasa Inggris. Naskah hasil terjemahan revisi kemudian dibandingkan
dengan skala asli untuk melihat apakah ada pergeseran makna. Proses
ini dibantu oleh dosen pembimbing
Untuk skala IMPS peneliti tidak melakukan back translate
karena IMPS skala telah mengalami back translate dan expert
judgement. Namun untuk penyesuaian dengan subjek penelitian,
peneliti meminta bantuan dosen psikologi klinis untuk melakukan
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expert judgement. Selanjutnya beberapa item hanya direvisi tata
bahasanya. Naskah IMPS kemudian dibandingkan dengan naskah asli
HMPS untuk mengecek apakah ada pergeseran makna. Proses ini
dibantu oleh dosen pembimbing.
4. Kualitas item
Kualitas item dilakukan dengan metode Pearson product
moment correlation, yang memperlihatkan kesesuaian dan diskriminasi
tiap item dengan fungsi tes secara keseluruhan (Azwar, 2018;
Supratiknya, 2014). Menurut Supratiknya (2014, h.288), item yang
dapat dipertahankan memiliki koefisien korelasi lebih dari atau sama
dengan 0,20 (rix ≥ 0.20).
a. Perception Parental Expectation (PPE)
Setelah try out dan penghitungan dengan SPSS, tidak ada
item yang memiliki koefisien korelasi dibawah 0,20 (rix ≥ 0,20). Hal
ini membuat item skala tidak ada yang digugurkan. Nilai koefisien
item paling rendah sebesar 0.263 sedangkan nilai tertinggi sebesar
0.684. Hasil koefisien item PPE dapat dilihat pada lampiran. Untuk
sebaran item skala PPE, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1
Persebaran Item Skala Perception of Parental Expectation
Dimensi
Harapan Personal

No. Item
Total
2, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 10
26, 28
Harapan Akademik 7, 8, 20, 21, 25, 27, 29, 30
8
Harapan Karir

3, 9, 11, 22, 24

5

Ambisi Orangtua
Total

1, 4, 5, 6, 10, 14, 17

7
30

b. Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS)
Setelah proses try out, tidak ada item yang memiliki
koefisien korelasi dibawah 0,20 (rix ≥ 0.20). Hal ini membuat item
skala tidak ada yang digugurkan. Nilai koefisien item paling
rendah sebesar 0,276 sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,723. Hasil
keseluruhan dapat dilihat di lampiran. Untuk sebaran item skala
HMPS, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2
Persebaran Item skala Hewitt Multidimensional Perfectionism
Scale
Dimensi
No.Item
Total
Self Oriented
Perfectionism
Other Oriented
Perfectionism
Socially
Prescribed
Perfectionism
Total

1, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 18,
21, 24, 26, 30*, 33*,
38*,39*
4, 9, 13,16, 17,19, 27*,
28*, 29*, 32*, 34*,
36*,40*, 41*
2, 5, 6, 11, 15, 20, 22, 23,
25, 31*, 35*, 37*,
42*,43*

*: item unfavorable yang diskor secara terbalik

15

15

14

43
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5. Reliabilitas
Reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran jika tes
dilakukan berulang pada suatu populasi (Supratiknya, 2014, p.127).
Reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha untuk melihat
konsistensi internal skala. Menurut Supratiknya (2014, p.207) tes yang
baik minimal memiliki koefisien reliabilitas ≥ 0.70. Aplikasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 20. Berikut adalah
hasil dari estimasi reliabilitas setelah proses try out.
a. Perception of Parental Expectation (PPE)
Hasil menunjukkan skala PPE merupakan alat ukur yang baik
dan mampu mengukur atribut yang diinginkan (Cronbach (α) =
0.894; α ≥ 0.70).
b. Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS)
Hasil menunjukkan skala HMPS merupakan alat ukur yang
baik dan mampu mengukur atribut yang diinginkan (Cronbach (α) =
0.914; α ≥ 0.70).
G. Teknik Analisis Data
Uji hipotesis menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui arah
dan kekuatan hubungan antara kedua variabel. Menurut Santoso (2014,
h.319) jika data menunjukkan distribusi normal dan data linear, maka
metode yang digunakan adalah Pearson Product Moment Correlation.
Jika data tidak berdistribusi normal dan linear maka menggunakan statistik
non-parametrik menggunakan Rank Spearman.
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Jika data menunjukkan hasil positif maka hubungan kedua variabel
berbanding lurus, dimana satu variabel semakin tinggi maka diikuti
kenaikan pada variabel lain. Jika data menunjukkan hasil negatif maka
hubungan kedua variabel berbanding terbalik, dimana salah satu variabel
semakin tinggi maka variabel lain semakin rendah. Dalam penelitian, hasil
nilai uji hipotesis dapat digolongkan dalam beberapa kriteria. Berikut
penggolongan nilai uji hipotesis menurut Hinkle, Wiersma, dan Jurs
(Silalahi, 2018)
Tabel 3
Kategori Kekuatan Korelasi
Kategori
Sangat lemah
Lemah
Moderat
Relatif kuat
Kuat
Sangat kuat

Nilai Korelasi
0,00 < 0,10
0,10 < 0,20
0,20 < 0,40
0,40 < 0,60
0,60 < 0,80
0,80 < 1,00
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti terlebih dahulu
melakukan try out alat ukur. Try out dilakukan dari tanggal 21 Januari
2021 hingga 25 Januari 2021. Try out menggunakan aplikasi google form
yang disebar dengan media sosial Whatsapp, Instagram dan Line. Try out
menghasilkan 115 respon partisipan. Melalui try out, hasil menunjukkan
tidak ada item yang digugurkan (α ≥ 0.20, Supratiknya, 2014)
Penelitian dilaksanakan dari 29 Januari 2021 hingga 3 Februari
2021. Pengambilan data menggunakan aplikasi google form yang disebar
menggunakan media sosial seperti Whatsapp, LINE, Twitter, Instagram,
dan Facebook. Proses pengambilan data menghasilkan 518 respon
partisipan, namun 6 respon partisipan dinyatakan gugur karena tidak
memenuhi kriteria penelitian. Sehingga total data yang digunakan dalam
penelitian sebanyak 512 partisipan.
B. Deskripsi Partisipan
Partisipan penelitian ini adalah individu yang masih terdaftar
sebagai mahasiswa dalam suatu institusi pendidikan tinggi. Partisipan
yang terlibat memiliki usia 18 hingga 25 tahun. Berikut deskripsi
partisipan :
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Tabel 4
Deskripsi Usia Partisipan
Usia
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

Jumlah
27
52
94
111
124
66
22
16
512

Presentase
5,3 %
10,2 %
18,4 %
21,7 %
24,2 %
12,8 %
4,3 %
3,1 %
100%

Diketahui usia partisipan terbanyak di usia 21 tahun (n = 111;
21.7%) dan 22 tahun (n = 124; 24.2%), sedangkan usia partisipan paling
sedikit di usia 24 tahun (n =22; 4.3%) dan 25 tahun (n = 16; 3.1%). Usia
partisipan 24 dan 25 tahun paling sedikit mungkin karena pada usia
tersebut mahasiswa sudah selesai menempuh pendidikan Diploma atau
Strata 1. Hal ini didukung data sebagian besar partisipan adalah
mahasiswa Diploma atau Strata 1 (n = 487; 95.1%) dibandingkan
mahasiswa Strata 2 (n = 25; 4.9%). Hasil ini dikuatkan sensus
Kemenristekdikti (2019) dimana jumlah mahasiswa Diploma dan Strata 1
sebanyak 94,6% dibandingkan dengan seluruh mahasiswa yang terdaftar.
Deskripsi jenis kelamin menunjukkan 200 partisipan berjenis
kelamin laki-laki (39.07 %) dan 312 partisipan berjenis kelamin
perempuan (60.93%). Jika dibandingkan dengan data Kemenristekdikti
(2019) sebanyak 48.5% mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan
sebanyak 51.5% mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Sehingga
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peneliti beranggapan bahwa partisipan penelitian ini cukup mampu
mengambarkan populasi sesungguhnya berdasarkan jenis kelamin.
C. Deskripsi Data
Melalui analisis deskriptif data dapat diketahui kategori skor
harapan orang tua dan perfeksionisme maladaptif. Kategori dapat
digunakan untuk mengetahui disposisi atribut psikologi seseorang yang
dibandingkan dengan alat ukurnya. Berikut kategori setiap variabel :
Tabel 5
Kategori Harapan Orang Tua Partisipan
Kategori
Rentang

Jumlah

Presentase

Tinggi

X ≥ 130

386

75,4 %

Sedang

80 ≤ X < 130

125

24,4 %

Rendah

X < 80

1

0,2 %

512

100%

Total

Tabel 6
Kategori Perfeksionisme Partisipan
Kategori
Rentang

Jumlah

Prersentase

Tinggi

X ≥142

432

84,3 %

Sedang

115≤ X < 142

69

13,5 %

Rendah

X < 115

11

2,2 %

512

100 %

Total

Melalui analisis tersebut, dapat diketahui mean teoritik dan mean
empirik. Mean empirik adalah rerata skor yang diperoleh dari hasil
penelitian. Perhitungan mean empirik didapat dengan bantuan aplikasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

SPSS versi 20. Mean teoritik adalah rerata skor yang diperoleh alat ukur
yang digunakan. Perhitungan mean teoritik didapat dengan perhitungan
manual. Mean teoritik dapat diperoleh dengan rumus :

Mean Teoritik =

(Skor terendah x jumlah item)
+
(skor tertinggi x jumlah item)
2 (dua)

Deskripsi data menunjukkan variabel harapan orang tua memiliki
skor mean empirik (M = 140.9) yang lebih tinggi daripada mean teoritik
(M = 105). Partisipan yang berada dalam kategori tinggi memiliki
persentase terbanyak (n = 386; persentase = 75.4%), sementara kategori
partisipan paling sedikit ada dalam kategori rendah (n = 1; persentase =
0.2%). Melalui hasil kategorisasi diketahui secara umum partisipan
memiliki harapan orang tua yang relatif tinggi.
Hasil uji beda mean empirik dan mean teoritik variabel
perfeksionisme maladaptif menggunakan one sample t-test menunjukkan
adanya perbedaan yang signifikan (t (511) = 13.513; p = 0.001). Hasil
menunjukkkan mean empirik perfeksionisme maladaptif (M = 164.1) lebih
tinggi daripada mean teoritik (M = 150.5). Kategorisasi menunjukkan
partisipan dalam kategori tinggi memiliki presentase terbanyak (n = 438;
persentase = 84.3%), sedangkan partisipan paling sedikit ada di kategori

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

rendah (n = 11; persentase = 2.2 %). Melalui hasil kategorisasi diketahui
partisipan secara umum memiliki perfeksionisme yang tinggi.
Peneliti melakukan uji beda variabel harapan orang tua dan
perfeksionisme berdasarkan gender. Uji beda harapan orang tua
menggunakan independent sample t-test karena data berdistribusi normal
(Santoso, 2014), baik jenis kelamin laki-laki (KS-Z laki-laki = 0.051, p =
0.200) maupun jenis kelamin perempuan (KS-Z perempuan = 0.047; p =
0.09 ). Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan mean yang signifikan
harapan orang tua berdasarkan gender (t (510) = -1,639 , p = 0.102).
Uji beda perfeksionisme maladaptif berdasar gender menggunakan
independent sample t-test karena data berdistribusi normal, baik laki-laki
maupun perempuan (Santoso, 2014; KS-Z laki-laki = 0.46, p = 0.200;
KS-Z perempuan = 0.033; p = 0,200). Hasil menunjukkan tidak ada
perbedaan mean yang signifikan pada perfeksionisme berdasar gender
(t (510) = -1.315; p = 0.189).
Peneliti melakukan uji beda berdasar gender di setiap aspek
harapan orang tua menggunakan metode Mann Whitney karena seluruh
aspek harapan orang tua berdistribusi tidak normal. Hasil menunjukkan
tidak ada perbedaan signifikan pada aspek ambisi orang tua (Mann
Whitney U-Z = -1.088; p = 0.277), harapan karir (Mann Whitney U-Z = 1.342; p = 0.18), dan harapan akademik (Mann Whitney U-Z =

-0.444;

p = 0.657). Sedangkan ada perbedaan pada aspek harapan personal (Mann
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Whitney U-Z = -2.482; p = 0.013). Berikut hasil normalitas setiap aspek
harapan orangtua
Tabel 7
Hasil Normalitas setiap Aspek Harapan Orangtua
Aspek

Laki-laki

Perempuan

KS-Z

p

KS-Z

p

Harapan Personal

0,091

0,001

0,115

0,001

Harapan Karir

0,121

0,001

0,089

0,001

Harapan Akademik

0,103

0,001

0,101

0,001

Ambisi Orang Tua

0,094

0,001

0,066

0,002

D. Hasil Analisis Data
1. Uji normalitas
Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan tiga metode yaitu
Kolmogorov-Smirnov,

Skewness-Kurtosis,

dan

visual.

Pengujian

menggunakan aplikasi SPSS versi 20.
Metode pertama adalah Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji
menunjukkan perfeksionisme maladaptif berdistribusi normal (KS-Z
perfeksionisme = 0.032; p = 0.200). Sedangkan harapan orang tua
berdistribusi tidak normal (KS-Z harapan orang tua = 0.043; p = 0.026).
Metode kedua adalah uji Skewness-Kurtosis. Hasil uji
signifikansi menunjukkan perfeksionisme maladaptif memiliki nilai
Skewness (Skewness = -.187, Z = 1.73, p > 0.05) dan Kurtosis
(Kurtosis = 0.302, Z = 1.40, p > 0.05) yang tidak berbeda secara
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signfikan dari nilai 0 (nol). Hasil menunjukkan dukungan terhadap
dipenuhinya asumsi normalitas dari data perfeksionisme maladaptif.
Hasil berbeda menunjukkan harapan orang tua memiliki disitribusi data
yang tidak normal. Hasil uji signifikansi menunjukkan harapan orang
tua memiliki nilai Skewness (Skewness = -0.445, Z = 4.12, p > 0.05)
dan Kurtosis (Kurtosis = 0.144, Z = 0.669, p > 0.05). Hasil tersebut
merupakan dukungan terhadap tidak dipenuhinya asumsi normalitas
dari data harapan orang tua di penelitian ini.
Hasil menunjukkan kemiringan kurva distribusi data harapan
orang tua tidak normal dikarenakan nilai ZSkewness yang tidak
memenuhi syarat dan kurva cenderung condong negatif atau condong
ke kiri karena mean lebih kecil dari median (mean = 140,8; median =
142). Data berdistribusi tidak normal bisa juga disebabkan adanya
outliers. Hal ini mungkin terjadi karena outliers dapat mengeser nilai
median dari keseluruhan data.
Metode ketiga adalah visual. Secara sepintas sebaran data
harapan orang tua menunjukkan kurva mendekati normal. Melalui QQ
plot nampak sebagian besar data menyebar mendekati garis normal.
Namun setelah dibandingkan dengan mean-median-modus dan dua
metode sebelumnya, harapan orang tua memiliki mean dan modus yang
berbeda dengan median (Mean = 140.8; modus = 140; median = 142).
Bila diperhatikan, bentuk kurva sedikit condong ke kiri dan puncak
yang bergeser ke kanan. Selain itu dari QQ plots harapan orangtua, ada
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beberapa data diduga sebagai outliers. Melalui ketiga metode yang
digunakan, disimpulkan bahwa variabel perfeksionisme maladaptif
berdistribusi

normal,

sedangkan

variabel

harapan

berdistribusi tidak normal akibat outliers.

Gambar 2. QQ Plot Harapan Orang Tua

orang

tua

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

Gambar 3. QQ Plot Perfeksionisme Maladaptif

Gambar 4. Histogram Harapan Orang Tua
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Gambar 5. Histogram Perfeksionisme Maladaptif
2. Uji linearitas
Uji linearitas menggunakan uji F dengan menu linearity dari
aplikasi SPSS versi 20. Berdasarkan pengujian, hasil menunjukkan
terdapat hubungan yang linear antara harapan orang tua dan
perfeksionisme (F– Linearity (1;429) = 82.596; p = 0.001).
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Gambar 6. Grafik Scatter Plot Linearitas Kedua Variabel.
3. Uji hipotesis
Dalam uji hipotesis, peneliti melakukan dua analisis untuk
melihat pengaruh ketidaknormalan data harapan orang tua terhadap uji
hipotesis yang dilakukan. Pengujian pertama menggunakan uji
parametrik sedangkan yang kedua menggunakan uji non-parametrik.
Peneliti ingin memperoleh informasi dan gambaran yang lengkap
mengenai hasil penelitian, terutama perbandingan dua metode
penelitian yang berbeda. Uji parametrik menggunakan Product Moment
Pearson Correlation sedangkan uji non-parametrik menggunakan
korelasi Rank Spearman’s.
Hasil uji korelasi parametrik, hasil menunjukkan terdapat
hubungan positif yang cukup dan signifikan antara harapan orang tua
dan perfeksionisme (r = 0.378; p < 0.001). Hasil uji korelasi nonparametrik menunjukkann terdapat hubungan positif yang cukup dan
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signifikan antara harapan orang tua dan perfeksionisme (Spearman rho
= 0.359 ; p < 0.001). Melalui dua metode uji korelasi diketahui
perbedaan nilai korelasi tidak berbeda jauh dan masih berada dalam
kategori yang sama. Dapat disimpulkan semakin tinggi persepsi
harapan orang tua semakin tinggi juga perfeksionisme mahasiswa.
Sebaliknya, semakin rendah persepsi harapan orang tua maka semakin
rendah perfeksionisme.
E. Analisis Tambahan
Peneliti melakukan analisis tambahan untuk mengetahui hubungan
harapan orang tua dan setiap aspek dimensi perfeksionisme maladaptif. Uji
normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan ketiga aspek
perfeksionisme berdistribusi tidak normal (KS-Z SOP = 0.040, p = 0.047;
KS-Z OOP = 0.072, p = 0.001 ; KS-Z SPP = 0.040, p = 0.045). Uji
linearitas menggunakan uji F dengan menu linearity menunjukkan ketiga
aspek perfeksionisme maladaptif memiliki hubungan yang linear dengan
harapan orangtua. Melalui dua hasil tersebut maka uji korelasi dilakukan
dengan metode non-parametrik dengan Spearman’s rho. Berikut hasil uji
linearitas dan korelasi harapan orang tua dengan aspek perfeksionisme
maladaptif.
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Tabel 8
Hasil Uji Linearitas Harapan Orang Tua dan Aspek Perfeksionisme
Maladaptif

Harapan
Orang Tua
*SOP

Between Groups

Harapan
Orang Tua
*OOP

Between Groups

Harapan
Orang Tua
*SPP

Between Groups

Linearity

Within Groups

F

Sig.

1

55.962

0.001

13.754

0.001

429
Linearity

Within Groups

Within Groups

df

1
429

Linearity

1

113.003 0.001

429

Tabel 9
Hasil Uji Korelasi Spearman’s rho Harapan Orang tua dan Dimensi
Perfeksionisme Maladaptif
SOP
OOP
SPP
Spearman’s Harapan Correlation
0.302** 0.151** 0.424**
rho
Orangtua Coefficient
**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

F. Pembahasan
Penelitian bertujuan mengetahui hubungan antara harapan orang
tua dan perfeksionisme maladapif pada mahasiswa Hasil menunjukan
adanya hubungan positif yang cukup dan signifikan antara harapan orang
tua dan perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa. Korelasi positif
menunjukkan semakin tinggi harapan orang tua, maka semakin tinggi
perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa, begitu juga sebaliknya.
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Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Flett dkk. (2002)
bahwa perfeksionisme maladaptif dipengaruhi oleh harapan sosial. Salah
satu harapan sosial tersebut berasal dari orang tua. Kegagalan memenuhi
harapan membuat individu putus asa dan menurunkan harga diri yang
memunculkan

perfeksionisme

maladaptif.

Yoon

&

Lau

(2008)

mengungkapkan bahwa perfeksionisme maladaptif mahasiswa AsiaAmerika berasal dari hubungan anak dengan orang tua. Anak menjadi
perfeksionis karena merasa wajib memenuhi harapan orang tua. Penelitian
Madjar dkk. (2013) menunjukkan harapan yang disertai kritik berdampak
pada perfeksionisme anak muda. Hal ini serupa dengan penelitian Oros
dkk. (2017) bahwa orang tua yang menuntut anak patuh dan memenuhi
harapan

mengakibatkan

masalah

kelekatan

yang

menyebabkan

perfeksionisme maladaptif.
Penelitian ini tidak dapat membandingkan skor korelasi harapan
orang tua dan perfeksionisme maladaptif antar budaya, namun penelitian
terdahulu menunjukkan adanya perbedaan dinamika budaya dalam
perfeksionisme maladaptif. Penelitian Yoon dan Lau (2008) menunjukkan
tingkat interdependensi berkorelasi dengan perfeksionisme maladaptif
mahasiswa Asia. Triandis (1995/2018, h.71) menjelaskan, budaya kolektif
dengan interdependensi tinggi memperkuat evaluasi dan penolakan
interpersonal, serta mendorong mahasiswa mencapai fungsi sosial.
Kemampuan memenuhi hal tersebut menjadi tolak ukur harga diri dan cara
individu mendefinisikan diri dalam lingkungan sosial. Yoon & Lau (2008)
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menyebutkan akibat faktor budaya tersebut individu berusaha sempurna
sesuai ukuran sosial supaya terhindar dari hukuman sosial dan turunnya
harga diri. Menurut Triandis (1995/2018, h.2) hal ini berbeda dengan
budaya individualis yang memposisikan diri independen dari lingkungan
sosial dan tidak terikat dengan harapan sosial. Akibatnya pilihan, perilaku,
motivasi dan pemikirannya ditentukan oleh kepentingan pribadi. Sehingga
hubungan sosial berdasarkan untung dan rugi bagi individu.
Dinamika budaya individualis ini didukung penelitian Curran &
Hill (2019) yang menunjukkan mahasiswa individualis mengukur nilai
dirinya berdasarkan status sosial, prestasi, dan kekayaan. Mereka
termotivasi mencapai kemakmuran pribadi supaya lebih unggul dari orang
lain. Akibatnya, mahasiswa memiliki dorongan kompetisi yang tinggi.
Mahasiswa menjadi perfeksionis karena mendasarkan sense of self dan
identitas diri melalui perbandingan sosial, kesuksesan moneter, kelas
sosial dan public image yang baik sebagai jalan meraih status sosial yang
tinggi.
Penelitian Curran & Hill (2019) tersebut juga menjelaskan harapan
orang tua di budaya individualis. Akibat lingkungan yang kompetitif,
orang tua merasa memiliki kewajiban mengantarkan anak menuju
kesuksesan. Tekanan untuk membesarkan anak dalam budaya kompetitif
yang

menekankan

kesejahteraan

pribadi

dan

kemandirian

sosial

berdampak pada perilaku orang tua. Orang tua akhirnya memindahkan
tekanan tadi kepada anak yang meningkatkan kecemasan, kontrol, dan
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harapan. Hal ini didukung penelitian Sevilla & Borra (2015) bahwa orang
tua meningkatkan investasi waktu dan uang kepada anak agar dapat
berkompetisi masuk perguruan tinggi yang makin ketat.
Perbedaan dinamika budaya ini selaras dengan teori value of
children dari Kagitcibasi dan Attaca (2015). Ada tiga motivasi orang tua
memiliki anak yaitu nilai ekonomi, psikologis, dan sosial. Orang tua
kolektivis menilai anak dari psikologi dan ekonomi. Sehingga mereka
berharap anak dapat memberi rasa bahagia, bangga, dan kasih sayang.
Anak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan membantu
ekonomi keluarga dan mengasuh orang tua di masa tua. Anak dianggap
sebagai aset masa depan orang tua. Pada orang tua individualis, mereka
mengharapkan anak dari segi psikologis saja. Hal ini dikukuhkan pendapat
Triandis (1995/2018, h.108) bahwa orang tua individualis bahkan ingin
anaknya meninggalkan rumah ketika sudah mampu untuk mandiri.
Terdapat beberapa penelitian antar budaya mengenai perbedaan
perfeksionisme maladaptif mahasiswa. Penelitian Perera & Chang (2015)
menunjukkan sumber perfeksionisme sosial mahasiswa Asia-Amerika
(orang tua, guru, teman, peers group, dan pasangan) lebih banyak daripada
mahasiswa Eropa-Amerika (orang tua dan guru). Skor rata-rata
perfeksionisme maladaptif akibat orang tua juga lebih tinggi (Mean Asia =
16.19; Mean Amerika = 15.30). Hasil tersebut menunjukkan sumber
perfeksionisme maladapatif pada budaya kolektif yang lebih luas. Hal ini
didukung penelitian Chang (1998) yang menunjukkan korelasi harapan
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akademis orang tua dan perfeksionisme maladaptif mahasiswa AsiaAmerika lebih tinggi daripada mahasiswa Kaukasian (kulit putih).
Penelitian tersebut juga menunjukkan skor perfeksionisme maladaptif
yang lebih tinggi pada mahasiswa Asia-Amerika.
Uji korelasi harapan orang tua dengan dimensi perfeksionisme
menunjukkan dimensi SOP, OOP dan SPP berkorelasi signifikan. Secara
berurutan dimensi perfeksionisme maladaptif memiliki tingkat korelasi
cukup, lemah, dan relatif kuat dengan harapan orangtua. Hasil ini sesuai
dengan penelitian Rice dkk. (2005) bahwa harapan orang tua berkorelasi
positif signifikan dengan ketiga dimensi perfeksionisme. Hasil ini juga
sesuai dengan dugaan peneliti bahwa harapan orang tua berkorelasi paling
besar dengan aspek SOP. Dugaan ini didasari argumen socially prescribed
perfectionism yang berkembang dari mekanisme harapan sosial dan belajar
sosial (Damian dkk, 2013; Flett dkk., 2002). Korelasi harapan orang tua
dengan dimensi OOP merupakan yang paling lemah dibandingkan ketiga
aspek perfeksionisme. Hal ini mungkin terjadi karena ada kritik dimana
OOP lebih sesuai dianggap sebagai akibat daripada menjadi dimensi
perfeksionisme maladaptif (Sironic & Reeve, 2015).
Dalam penelitian ini terdapat variabel tidak terkontrol yang
mungkin memengaruhi kekuatan korelasi penelitian. Perfeksionisme
maladptif berkembang akibat masalah kedekatan dan kebutuhan yang
tidak terpenuhi saat masa kecil hingga remaja (Hewitt dkk., 2017, h. 15).
Usia subjek penelitian yang berada di dewasa awal dapat meningkatkan
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kesadaran, adaptasi kognitif, dan regulasi diri yang lebih baik. Hal ini
dapat mengurangi perfeksionisme maladaptif karena individu lebih
mampu mengatur dirinya. Penelitian menunjukkan individu dengan
perfeksionisme maladaptif cenderung memiliki regulasi diri dan adaptasi
kognitif yang rendah (Flett & Hewitt, 2007; O’Connor & Forgan, 2007).
Penelitian Stoeber, Otto, dan Dalbert (2009) juga menunjukkan semakin
tinggi kesadaran dan kemampuan kognitif maka semakin rendah tingkat
perfeksionisme maladaptif seseorang.
Faktor lain yang mungkin mempengaruhi kekuatan korelasi adalah
alat ukur harapan orang tua yang menggunakan skala adaptasi, sehingga
mungkin aspek budaya yang lebih khas dan spesifik tidak terukur. Alat
ukur perfeksionisme maladaptif juga masih dibangun menggunakan sudut
pandang budaya individualis. Hal ini ditegaskan pendapat Wang (2012)
bahwa penelitian perfeksionisme maladaptif pada umumnya masih
menggunakan framework barat. Serupa pendapat Walton dkk. (2018)
bahwa konsep dan penelitian harapan orang tua dengan perfeksionisme
maladaptif perlu melihat variabel sosial, pribadi dan lingkungan spesifik
tempat individu tinggal.
Melalui deskripsi data diketahui 75.4 % partisipan penelitian
memiliki harapan orang tua yang tinggi. Hasil tersebut menunjukkan
partisipan cenderung memiliki harapan yang tinggi. Hasil ini didukung
penelitian Naumann dkk. (2012) bahwa pelajar Asia memiliki harapan
orang tua yang lebih tinggi. Harapan orang tua yang tinggi pada budaya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

kolektif berpotensi memunculkan konflik dengan orangtua (Peleg dkk.,
2016), kritik, kontrol berlebihan, penolakan (Wang & Heppner, 2002)
stress, dan rasa takut dihukum (Van der Burggen dkk., 2010)
Deskripsi data perfeksionisme maladaptif menunjukkan perbedaan
nilai mean empirik dibandingkan mean teoritik. Deskripsi data
menunjukkan 84.3% partisipan penelitian memiliki perfeksionisme tinggi.
Hasil tersebut menunjukkan partisipan cenderung memiliki perfeksionisme
maladaptif yang tinggi. Hasil ini didukung penelitian sebelumnya (Castro
& Rice, 2003; Chang, 1998; Kawamura dkk., 2002) yang menunjukkan
mahasiswa Asia Amerika menunjukkan perfeksionisme yang lebih tinggi
dibanding mahasiswa Kaukasian Amerika. Perfeksionisme maladptif yang
tinggi berpotensi memunculkan penetapan standar yang tinggi, fokus pada
kesalahan, dorongan harus sempurna, menuntut orang lain untuk
sempurna, dan kecemasan pada penilaian sosial (Hewitt dkk., 2017).
Deskripsi data menunjukkan tidak ada perbedaan perfeksionisme
maladaptif berdasarkan gender. Penelitian serupa menunjukkan lebih
banyak persamaan daripada perbedaan perfeksionisme maladaptif berdasar
gender (Sherry, Gralnick, Hewitt, Sherry & Flett, 2014). Penelitian Ferrari
(1995) melalui uji alat ukur Perfectionism Cognitive Inventory (PCI)
menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perfeksionisme antara laki-laki
dan perempuan. Stoeber & Stoeber (2009) juga menyatakan menjadi
perfeksionisme secara keseluruhan atau per aspek tidak bergantung dari
jenis kelamin dan usia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74

Deskripsi data menunjukkan tidak ada perbedaan harapan orang
tua berdasarkan gender antara laki-laki dan perempuan. Penelitian serupa
dari Zhang, Haddad, Torres, dan Chen (2010) menunjukkan tidak ada
perbedaan signifikan harapan orang tua dengan prestasi akademik pada
siswa. Penelitian lain dari Garg, Kauppi, Lewko, dan Urajnik (2002)
menunjukkan tidak ada perbedaan harapan orang tua pada tingkat capaian
akademik antara laki-laki dengan. Penelitian Duong-Tran, Lee, & Khoi
(1996) pada mahasiswa ASEAN juga menunjukkan persamaan harapan
orang tua dan harapan akademis berdasar gender. Melalui sudut pandang
orangtua, penelitian Dong & Zang (2015) menunjukkan tidak ada
perbedaan harapan yang orang tua berikan pada anak berdasarkan gender.
Hasil penelitian dari Hou & Leung (2011) justru menunjukkan hal berbeda
yaitu terdapat perbedaan harapan orang tua terhadap siswa SMA berdasar
gender. Hal ini menunjukkan ada perbedaan hasil penelitian mengenai
harapan orang tua berdasarkan gender.
Perbedaan harapan orang tua berdasarkan gender masih menjadi
perdebatan karena hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda (Garg
dkk., 2002; Zhang dkk., 2010). Peneliti menduga perbedaan terletak pada
aspek harapan orangtua, bukan skor total harapan orangtua. Dugaan
peneliti didukung deskripsi data penelitian yang menunjukkan aspek
kematangan personal memiliki perbedaan berdasar gender, sedangkan
aspek lain tidak ada perbedaan. Penelitian Hou & Leung (2010)
menunjukkan terjadi perbedaan mengenai jenis pekerjaan yang diharapkan
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orang tua antara laki-laki dan perempuan. Penelitian Doung-Tran dkk.,
(1996) menunjukkan adanya perbedaan signifikan tentang persepsi aturan
yang diberikan orang tua berdasar gender. Penelitian Wang & Hepper
(2002) menunjukkan tidak ada perbedaan gender pada aspek kematangan
personal dan capaian akademik, sedangkan ada perbedaan gender pada
aspek kehidupan asmara dimana perempuan lebih dituntut. Penelitian
Dong & Zhang (2015) juga menunjukkan anak perempuan lebih dituntut
pada aspek rasa hormat, bahagia, dan patuh-sopan, dibandingkan laki-laki.
Sehingga peneliti berpendapat perbedaan harapan orang tua terletak pada
tiap aspek bukan skor total harapan orang tua.
Perbedaan aspek harapan personal antar gender dapat terjadi akibat
pengaruh peran gender. Menurut Herdiansyah (2016, h. 11-13) peran
gender adalah peran dalam ruang dan porsi tertentu bagi laki-laki dan
perempuan yang dibangun oleh masyarakat, sosial, dan kultur. Setiap jenis
kelamin memiliki tuntutan peran masing-masing dalam bidang tertentu
yang diberikan oleh budaya setempat. Umumnya laki-laki memiliki peran
publik (ke luar) sedangkan wanita memiliki peran domestik (ke dalam).
Perbedaan peran gender ini menyebabkan adanya perbedaan ukuran
kedewasaan dan kematangan antara laki-laki dan perempuan seturut norma
sosial.
Penelitian ini menjawab keterbatasan penelitian sebelumnya seperti
masih terbatasnya penelitian lintas budaya tentang perfeksionisme, budaya
dan pola asuh (Wang, 2012), perlunya konseptualisasi mengenai
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perfeksionisme dan hubungan orangtua-anak yang disesuaikan dengan
faktor budaya (Walton dkk., 2018), dan penelitian lanjutan untuk
memahami perfeksionisme dalam konteks budaya (Lee & Park, 2010).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
harapan orang tua dan perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa.
Melalui uji korelasi non-parametrik dan parametrik dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan positif yang cukup antara harapan orang tua dan
perfeksionisme maladaptif pada mahasiswa (Spearman rho = 0.359; r =
0.378, p < 0,001). Hal ini menunjukkan semakin tinggi harapan orang tua,
maka semakin tinggi perfeksionisme maladaptif mahasiswa. Melalui
analisis tambahan diketahui bahwa harapan orang tua berkorelasi paling
tinggi dengan aspek socially prescribed perfectionism, dibandingkan aspek
perfeksionisme lainnya.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian
ini tidak meminta informasi pendidikan orang tua partisipan. Padahal
tingkat pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor yang memengaruhi
tingkat harapan orangtua. Hal ini membuat penelitian kehilangan potensi
informasi yang bermanfaat untuk mendeskripsikan partisipan.
Kedua, harapan orang tua merupakan variabel yang disusun dari
faktor budaya dimana populasi tinggal. Alat ukur penelitian ini merupakan
skala adaptasi dengan latar budaya yang mirip dengan populasi penelitian.
Meskipun skala adaptasi sama-sama termasuk dalam kategori latar budaya
77
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kolektif, namun setiap budaya memiliki nilai dan corak budaya yang khas
dan spesifik. Hal ini membuat nilai dan faktor budaya khas yang dimiliki
populasi penelitian ini mungkin tidak muncul.
Ketiga, dikarenakan Covid-19, penelitian ini tidak dapat dilakukan
secara tatap muka dan menggunakan survei online dengan google form.
Cara ini memiliki beberapa kelemahan seperti rendahnya kontrol peneliti
terhadap hal yang dapat menganggu partisipan dan keseriusan partisipan
dalam mengisi kuesioner. Peneliti juga mengalami keterbatasan untuk
menyampaikan debriefing dan informed consent yang adekuat
C. Saran
1. Bagi orang tua
Hasil penelitian menunjukkan harapan orang tua berkorelasi
positif dengan perfeksionisme maladaptif. Ini berarti semakin tinggi
harapan orang tua maka semakin tinggi perfeksionisme maladaptif
mahasiswa. Dari penelitian diketahui perilaku harapan orang tua yang
negatif seperti memaksa, menuntut, mengkritik dan penerimaan
bersyarat adalah sumber perfeksionisme maladaptif. Orang tua tetap
dapat memiliki harapan pada anak, namun sebaiknya menghindari
perilaku negatif tersebut. Orang tua dapat mengembangkan harapan
positif dengan penerimaan tanpa syarat dan keterlibatan aktif pada
aktifitas mahasiswa, terutama dalam akademik. Dalam memberikan
harapan, orang tua dapat melakukan komunikasi dan tukar pendapat
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supaya anak tidak merasa terbebani. Orang tua perlu memberikan
otoritas pribadi yang cukup dan menghindari kontrol berlebihan.
Penelitian menunjukkan harapan orang tua berkorelasi paling
tinggi dengan dimensi perfeksionisme sosial. Dimensi ini dicirikan
perasaan individu yang terlalu dituntut dan khawatir mendapat kritik
dari orang lain. Orang tua sebaiknya memberikan penerimaan dan
afirmasi positif saat mahasiswa berhasil ataupun gagal. Hal ini dapat
mengembangkan keyakinan bahwa anak akan selalu dicintai dan
mengurangi resiko perfeksionisme maladaptif. Jika anak mengalami
kegagalan, orang tua dapat memberikan saran dan evaluasi tanpa
menghakimi agar self esteem anak meningkat.
2. Bagi mahasiswa
Penelitian menunjukkan korelasi positif antara harapan orang tua
dan perfeksionisme maladaptif mahasiswa. Individu perfeksionis sering
merasa khawatir dikritik dan dimarahi jika gagal memenuhi harapan
orang tua. Mahasiswa sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua jika
merasa terbebani dengan harapan dan perilaku mereka. Dengan
menyampaikan kesulitan dan keinginan pribadi, orang tua dapat
memahami kesulitan yang dialami mahasiswa. Harapannya orang tua
dan anak menemukan jalan tengah dari harapan masing-masing pihak.
Data deskriptif menunjukkan sebagian besar perfeksionisme
maladaptif mahasiswa berada di kategori tinggi. Sebaiknya mahasiswa
mulai mengenali alasan motivasi pribadi dalam menetapkan prestasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

dan kepuasan akademik. Mengenali diri sendiri dapat meningkatkan
kemampuan

dan

kesadaran

kognitif

supaya

terhindar

dari

perfeksionisme maladaptif dan dampak negatifnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya
a. Perlunya penelitian serupa dilakukan dari sudut pandang orang tua,
supaya dapat dilakukan perbandingan antara persepsi orang tua
dengan anak karena penelitian ini hanya menggunakan sudut
pandang anak.
b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan alat ukur harapan
orang tua dengan faktor budaya yang lebih spesifik, yaitu budaya
kolektif di Indonesia. Hal ini membuat alat ukur lebih mampu
mengukur harapan orang tua dengan faktor budaya yang lebih khas.
c. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan secara tatap muka
langsung supaya peneliti dapat mengontrol proses pengambilan
data dan menghindari bias yang dapat terjadi.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN I
INSTRUMEN PENELITIAN
Lampiran 1.1. Instrumen pengambilan data
Bagian 1 : Perkenalan
Hallo :) Salam sejahtera bagi Anda, Perkenalkan nama saya Robertus Sutejo Aji,
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Saat ini
saya sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Perfeksionisme mahasiswa.
Bagi Anda yang memenuhi kriteria berikut, yaitu :
1. Mahasiswa yang masih terdaftar dalam suatu institusi pendidikan
2. Berusia 18-25 tahun
Mohon bantuan Anda untuk mengisi kuesioner ini. Waktu yang diperlukan untuk
mengisi kuesioner ini sekitar 15-20 menit. Saudara diharapkan memberikan
jawaban yang jujur dan apa adanya sesuai keadaan diri Saudara supaya penelitian
ini dapat memberikan wacana yang sesuai dan lebih bermanfaat. Terdapat hadiah
pulsa atau e-money sebesar Rp. 50.000 bagi 3 partisipan yang beruntung. Atas
waktu dan kesediaan Anda, saya ucapkan terimakasih. Satu Bantuan Satu Harapan
Bagian 2 : Informed consent
Sebelum berpartisipasi dalam pengisian skala berikut, terdapat beberapa informasi
yang perlu Saudara ketahui , yaitu :

94
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1. Saudara secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan menyatakan bersedia untuk
berpartisipasi dalam penelitian ini. Jika dalam penelitian ini Saudara tidak ingin
lagi berpartisipasi, saudara dapat meninggalkan penelitian sewaktu-waktu
2. Saudara akan diberikan dua skala, yaitu Skala Harapan Orang tua dan Skala
Perfeksionisme
3. Dalam pengerjaan skala ini, waktu yang dibutuhkan sekitar 15-20 menit
4. Data yang diperoleh melalui penelitian ini digunakan untuk kepentingan ilmiah
dengan batasan sesuai situasi ilmiah
5. Segala hasil dan data dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan
digunakan terbatas untuk tujuan ilmiah. Partisipan dapat mengisi nama secara
anonim
6. Jika ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan, Saudara dapat menghubungi
peneliti pada nomor telpon dan whatsapp di 081236816520 atau email
skripsi.sutejo@gmail.com
Setelah membaca hal-hal tersebut, Saudara dipersilahkan memberikan pernyataan
persetujuan di bawah ini :
Setelah membaca dan memahami informasi mengenai penelitian, hak dan
kewajiban partisipan, Apakah saudara bersedia untuk berpartisipasi dalam
penelitian ini?
*Ya, Saya bersedia berpartisipasi
* Maaf, Saya tidak bersedia berpartisipasi
Bagian 3 : Data diri
Nama (boleh menggunakan inisial :
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Usia (Tahun) :
Jenis Kelamin
*Laki-laki
*Perempuan
Pendidikan yang sedang ditempuh :
*Diploma
*Strata 1
*Strata 2
*Lainnya____
Nomor Handphone (untuk hadiah E-Money bagi yang beruntung, bersifat
opsional) :
Bagian 4 : Skala persepsi harapan orang tua
Pada bagian ini, Anda diharapkan memberi penilaian mengenai seberapa Anda
merasa sesuai dengan pernyataan yang ada. Berikut adalah penjelasan singkat
tentang nilai dan pilihan jawaban yang ada :
1 : Sangat Tidak Sesuai (STS)
2 : Tidak Sesuai (TS)
3 : Agak Tidak Sesuai (ATS)
4 : Agak Sesuai (AS)
5 : Sesuai (S)
6 : Sangat Sesuai (SS)
PETUNJUK PENGERJAAN !
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Setiap pernyataan dalam skala ini diawali dengan kalimat "ORANG TUA SAYA
MENGHARAPKAN SAYA UNTUK...", lalu dilanjutkan dengan kalimat
pernyataan lainnya,
contohnya :
"merapikan tempat tidur"
maka pernyataan diatas dipahami sebagai " Orang tua saya mengharapkan saya
untuk merapikan tempat tidur"
Jika Anda telah mengerti petunjuk pengisian, silahkan mulai mengerjakan
―ORANG TUA SAYA MENGHARAPKAN SAYA UNTUK.....‖
No

Item

Orang tua saya mengharapkan saya untuk...
1

menghormatinya dengan cara memenuhi
keinginan mereka.

2

tidak membuat mereka malu atas perilaku
saya.

3

belajar

giat

sehingga

mendapatkan

pekerjaan yang berpenghasilan tinggi.
4

ikut berkontribusi pada ekonomi keluarga
di masa depan.

STS TS ATS AS S SS
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5

menerima jurusan atau bidang akademis
yang mereka pilih untuk saya.

6

fokus pada pendidikan saya dibandingkan
mengikuti

kegiatan

organisasi

atau

ekstrakurikuler
7

mengatur waktu saya secara efektif dan
efisien.

8

mendapat IPK yang tinggi

9

terjamin secara finansial di masa depan.

10

mengejar karir sesuai dengan pilihan
mereka.

11

mendapatkan nilai baik supaya bisa
mengikuti kursus yang berorientasi pada
pekerjaan.

12

tidak membuat masalah baik di sekolah
maupun di rumah.

13

berperilaku baik sesuai norma
berlaku.

14

tiba di rumah sebelum larut malam.

yang
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15

tidak mengikuti kegiatan yang tidak
penting.

16

percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

17

mengikuti saran mereka

18

memahami nilai uang

19

tidak membantah orang yang lebih tua

20

mempelajari keahlian profesional

21

mendapatkan nilai maksimal dalam setiap
mata kuliah

22

memilih

karier

yang

dihargai

oleh

masyarakat.
23

berperilaku sopan pada orang lain

24

menggali ilmu atau keterampilan selain
dari sekolah formal.

25

berusaha keras

26

mengabari mereka jika saya berpergian
dari rumah

27

belajar lebih giat selama masa ujian.
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28

bisa mengendalikan sifat saya yang mudah
marah

29

menjadi lebih baik dari yang lain secara
akademis.

30

berbagi ilmu dengan yang lain.

Bagian 5 : Skala perfeksionisme maladaptif
Pada bagian ini, Anda diharapkan memberi penilaian mengenai seberapa Anda
merasa setuju dengan pernyataan yang ada. Berikut adalah penjelasan singkat
tentang nilai dan pilihan jawaban yang ada :
1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
2 : Tidak Setuju (TS)
3 : Agak Tidak Setuju (ATS)
4 : Agak Setuju (AS)
5 : Setuju (S)
6 : Sangat Setuju (SS)
Silahkan mulai mengerjakan
No
1

Item
Ketika saya mengerjakan sesuatu, saya
tidak dapat tenang sampai hal tersebut
sempurna

STS TS ATS AS S SS
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2

Saya kesulitan untuk memenuhi harapan
orang lain terhadap diri saya

3

Salah satu tujuan saya adalah melakukan
segala sesuatu secara sempurna

4

Segala hal yang dilakukan oleh orang lain
harus mencapai kualitas yang terbaik

5

Semakin baik saya mengerjakan suatu hal,
maka ekspektasi terhadap diri saya semakin
meningkat

6

Orang

di

pekerjaan

sekitar
saya

saya

yang

akan

tidak

melihat
sempurna

sebagai sesuatu yang buruk
7

Saya

berusaha

keras

untuk

menjadi

sesempurna mungkin
8

Sangat penting bagi saya untuk menjadi
sempurna dalam semua hal yang saya
kerjakan

9

Saya memiliki ekspektasi yang tinggi pada
orang yang berarti bagi saya
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10

Saya berusaha keras untuk menjadi yang
terbaik dalam segala hal yang saya lakukan

11

Orang di sekitar saya memiliki harapan
agar saya bisa sukses dalam segala hal yang
saya lakukan

12

Saya menuntut kesempurnaan dari diri saya
sendiri

13

Saya tidak mau terganggu oleh orang yang
tidak berusaha untuk menjadi yang lebih
baik

14

Saya gelisah melihat adanya kesalahan
dalam pekerjaan saya

15

Bagi saya, sukses berarti bahwa saya harus
bekerja lebih keras untuk menyenangkan
orang lain.

16

Saat saya meminta orang lain mengerjakan
sesuatu,

saya

berharap

hal

tersebut

dilakukan tanpa ada kesalahan
17

Saya tidak tahan melihat orang dekat saya
melakukan kesalahan.
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18

Saya adalah seorang yang perfeksionis
dalam menetapkan berbagai tujuan saya

19

Orang-orang yang penting dalam hidup
saya seharusnya tidak mengecewakan saya

20

Saya merasa bahwa orang lain terlalu
menuntut saya

21

Saya harus selalu berusaha mengerjakan
sesuatu dengan maksimal

22

Orang lain akan merasa kecewa saat saya
melakukan kesalahan walaupun mereka
tidak mengatakannya kepada saya

23

Orang-orang mengharapkan kesempurnaan
dari diri saya

24

Saya menetapkan standar yang sangat
tinggi untuk diri saya

25

Orang lain berharap lebih dari apa yang
bisa saya berikan

26

Saya harus selalu sukses dalam pendidikan
ataupun pekerjaan
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27

Saya tidak akan mengkritik seseorang yang
mudah menyerah dalam menjalankan tugas.

28

Tidak penting bagi saya bahwa orang yang
dekat dengan saya merupakan orang sukses

29

Saya jarang mengkritik teman yang puas
dengan pekerjaan yang tidak sempurna

30

Saya tidak mentargetkan kesempurnaan
dalam pekerjaan saya

31

Orang-orang
menerima

di

sekitar

bahwa

saya

saya
juga

mampu
dapat

melakukan kesalahan
32

Tidak mengapa ketika orang terdekat saya
tidak melakukan sesuatu dengan sempurna

33

Saya jarang merasa bahwa saya perlu
menjadi sempurna.

34

Saya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi
pada orang-orang terdekat saya

35

Orang lain akan menyukai saya walaupun
saya tidak hebat dalam semua hal
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36

Saya tidak menuntut banyak dari temanteman saya

37

Orang lain menganggap saya baik-baik
saja, walaupun saya tidak berhasil.

38

Saya tidak harus menjadi yang terbaik
dalam hal apapun yang saya kerjakan

39

Saya tidak memiliki target yang sangat
tinggi atas diri saya

40

Saya

menghargai

orang-orang

yang

memiliki kemampuan biasa saja
41

Tidak masalah bagi saya ketika teman dekat
saya tidak berusaha dengan keras

42

Orang di sekitar saya berpikir bahwa saya
tetap

berkompeten

walaupun

saya

melakukan kesalahan
43

Saya jarang berharap orang lain menjadi
unggul dalam apapun yang mereka lakukan
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LAMPIRAN 2
RELIABILITAS DAN KORELASI ITEM TOTAL SKALA
Lampiran 2.1 Hasil uji reliabilitas dan korelasi item total skala Perception of
Parental Expectation (PPE)

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,894

30

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

ITEM01

130,5664

323,801

,457

,891

ITEM02

129,5575

330,927

,425

,891

ITEM03

130,1327

318,670

,566

,888

ITEM04

130,4779

319,287

,476

,890

ITEM05

132,2920

329,351

,340

,893

ITEM06

131,4248

324,175

,395

,892

ITEM07

129,8407

326,689

,394

,892

ITEM08

130,5398

319,126

,553

,889

ITEM09

129,4779

332,984

,451

,891

ITEM10

132,2212

326,335

,408

,892

ITEM11

131,2389

315,041

,531

,889

ITEM12

129,7257

323,826

,531

,889

ITEM13

129,3717

334,414

,429

,892

ITEM14

130,4779

335,502

,185

,897

ITEM15

130,6106

327,151

,351

,893

ITEM16

128,9823

337,678

,369

,893

ITEM17

130,3097

324,501

,532

,889

ITEM18

129,7257

331,112

,400

,892

ITEM19

129,7876

325,865

,500

,890

ITEM20

129,9912

325,116

,543

,889

ITEM21

130,5841

315,174

,614

,887
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ITEM22

130,8053

316,980

,573

,888

ITEM23

129,0885

337,903

,355

,893

ITEM24

129,7965

329,431

,377

,892

ITEM25

129,1681

333,677

,508

,891

ITEM26

129,6195

335,791

,252

,894

ITEM27

129,8230

318,647

,645

,887

ITEM28

130,1239

324,002

,456

,891

ITEM29

130,7168

311,580

,637

,886

ITEM30

129,5398

338,518

,234

,894

Correlations
Corrected Item-Total Correlation
Item01

,514**

Item02

,470**

Item03

,615**

Item04

,539**

Item05

,404**

Item06

,463**

Item07

,455**

Item08

,603**

Item09

,488**

Item10

,468**

Item11

,592**

Item12

,576**

Item13

,465**

Item14

,263**

Item16

,402**
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Item17

,576**

Item18

,448**

Item19

,545**

Item20

,584**

Item21

,660**

Item22

,623**

Item23

,389**

Item24

,433**

Item25

,538**

Item26

,311**

Item27

,682**

Item28

,512**

Item29

,684**

Item30

,284**

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 2.2 Hasil uji reliabilitas dan korelasi item total skala Hewitt
Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS)

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,914

N of Items
43
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale

Corrected Item-

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

Variance if

Total Correlation

Item Deleted

Item Deleted
ITEM01

164,5133

667,698

,461

,912

ITEM02

165,4071

668,244

,322

,913

ITEM03

165,6549

671,067

,244

,914

ITEM04

165,7965

659,021

,422

,912

ITEM05

165,3894

669,186

,318

,913

ITEM06

164,7168

649,508

,700

,909

ITEM07

164,7257

657,022

,580

,910

ITEM08

165,0796

675,663

,229

,914

ITEM09

166,1062

671,524

,263

,914

ITEM10

166,1593

660,528

,419

,912

ITEM11

164,0088

670,705

,438

,912

ITEM12

165,3097

657,894

,482

,911

ITEM13

165,1327

667,063

,341

,913

ITEM14

164,7699

652,214

,619

,910

ITEM15

164,8407

650,046

,645

,909

ITEM16

164,6018

666,117

,425

,912

ITEM17

164,1416

669,998

,417

,912

ITEM18

164,2832

666,794

,441

,912

ITEM19

165,4159

653,370

,578

,910

ITEM20

164,9027

646,607

,643

,909

ITEM21

165,6903

659,769

,429

,912

ITEM22

164,4690

667,055

,368

,912

ITEM23

164,4867

662,752

,501

,911

ITEM24

166,1593

659,617

,415

,912

ITEM25

165,4867

658,752

,405

,912

ITEM26

165,0177

658,535

,465

,911

ITEM27

165,7876

658,919

,427

,912

ITEM28

165,0531

651,890

,580

,910

ITEM29

165,3274

653,151

,506

,911

ITEM30

165,7876

669,633

,304

,913
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ITEM31

165,6460

670,463

,274

,914

ITEM32

164,1239

667,913

,485

,911

ITEM33

165,0088

660,009

,504

,911

ITEM34

165,5133

647,841

,552

,910

ITEM35

165,1681

664,320

,342

,913

ITEM36

166,4867

661,252

,357

,913

ITEM37

165,4071

662,904

,441

,912

ITEM38

164,9381

648,862

,597

,910

ITEM39

165,1681

667,641

,364

,912

ITEM40

164,2301

671,697

,416

,912

ITEM41

165,5133

669,306

,320

,913

ITEM42

165,8496

673,665

,248

,914

ITEM43

165,5575

666,749

,316

,913

Correlations
Corrected Item-Total Correlation
Item01

,491**

Item02

,368**

Item03

,298**

Item04

,467**

Item05

,363**

Item07

,609**

Item08

,276**

Item09

,313**

Item10

,463**

Item11

,467**

Item12

,521**

Item13

,386**

Item14

,648**
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Item15

,672**

Item16

,461**

Item17

,448**

Item18

,474**

Item19

,610**

Item20

,673**

Item21

,472**

Item22

,409**

Item23

,533**

Item24

,461**

Item25

,453**

Item26

,505**

Item27

,471**

Item28

,613**

Item30

,351**

Item31

,324**

Item32

,513**

Item33

,538**

Item34

,591**

Item35

,392**

Item36

,409**

Item37

,479**

Item38

,631**

Item39

,405**
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Item40

,445**

Item41

,364**

Item42

,296**

Item43

,366**

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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LAMPIRAN 3
DESKRIPSI DATA
Lampiran 3.1. Uji mean empirik harapan orang tua dan perfeksionisme
One-Sample Statistics

Harapan
Orangtua

N

Mean

Std. Deviation

512

140,8516

Std. Error Mean

18,22896

,80561

One-Sample Test
Test Value = 105
t

df

Sig. (2-

Mean

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

the Difference
Lower

Harapan
Orangtua

44,502

511

,000

35,85156

Upper

34,2688

37,4343

One-Sample Statistics

Perfectionism

N

Mean

Std. Deviation

512

164,0566

Std. Error Mean

22,70052

1,00323

One-Sample Test
Test Value = 150.5
t

df

Sig. (2-

Mean

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

the Difference
Lower

Perfectionism

13,513

511

,000

13,55664

11,5857

Upper
15,5276

Lampiran 3.2. Hasil uji normalitas harapan orang tua dan perfeksionisme
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

gender
Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

*

,979 200 ,004

laki-laki

,051 200

,200

perempuan

,047 312

,090

,987 312 ,007

,046 200

,200

*

,991 200 ,261

,200

*

,994 312 ,250

skor harapan
laki-laki
skor perfeksionis
perempuan

,033 312
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Lampiran 3.3. Uji beda harapan orang tua dan perfeksionisme maladaptif
berdasarkan gender
Independent Samples Test
Levene's

t-test for Equality of Means

Test for
Equality
of
Variance
s
F

Sig.

t

df

Sig.

Mean

Std.

95% Confidence

(2-

Differenc

Error

Interval of the

tailed

e

Differenc

Difference

)

e

Lower

Upp
er

Equal
variance
s
assume
skor

,05

,81

7

1

-1,315

510

,189

-2,70218

2,05480

-6,73909

,190

-2,70218

2,05784

-6,74707

,102

-2,70205

1,64850

-5,94074

,105

-2,70205

1,66369

-5,97245

1,33
473

d

perfeksioni
sme

Equal
variance
s not

-1,313

assume

422,
236

1,34
271

d
Equal
variance
s
assume
skor

,09

,75

6

7

-1,639

510

,536
64

d

harapan
Equal
variance
s not
assumed

-1,624

411,
321

,568
35
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Lampiran 3.4. Hasil uji normalitas aspek dan gender harapan orang tua
Tests of Normality
a

gender

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

laki-laki

,094

200

,000

,983

200

,017

perempuan

,066

312

,002

,988

312

,011

laki-laki

,091

200

,000

,946

200

,000

perempuan

,115

312

,000

,935

312

,000

laki-laki

,121

200

,000

,961

200

,000

perempuan

,089

312

,000

,969

312

,000

laki-laki

,103

200

,000

,948

200

,000

perempuan

,101

312

,000

,958

312

,000

gender_ambisi

gender_personal

gender_karir

gender_akademik
a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 3.5. 10.Hasil uji beda Aspek dan gender harapan orang tua
a

Test Statistics
gender_ambisi

gender_personal gender_karir

gender_akademik

Mann-Whitney U

29425,500

27153,000

29015,500

30475,500

Wilcoxon W

49525,500

47253,000

49115,500

50575,500

-1,088

-2,482

-1,342

-,444

,277

,013

,180

,657

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: gender
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LAMPIRAN 4
HASIL ANALISIS DATA
Lampiran 4.1. Hasil uji normalitas harapan orang tua dan perfeksionisme
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Harapan Orangtua
Perfeksionisme

df

,043
,032

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

,026

,986

512

,000

512

*

,994

512

,053

,200

a. Lilliefors Significance Correction
Statistics
Perfeksionisme

Harapan Orangtua

512

512

0

0

Mean

164,0566

140,8516

Median

164,0000

142,0000

157,00

140,00

-,187

-,445

Std. Error of Skewness

,108

,108

Kurtosis

,302

,144

Std. Error of Kurtosis

,215

,215

N
Missing

Mode
Skewness

Sig.

512

*. This is a lower bound of the true significance.

Valid

df
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Lampiran 4.2. Hasil uji linearitas harapan orang tua dan perfeksionisme

ANOVA Table
Sum of

df

Squares

Perfectionism*
Harapan

Mean

68190,062

82

Linearity

37569,630

1

30620,432

81

378,030

Within Groups

195135,296 429

454,861

Total

263325,357 511

Groups

831,586

1,828 ,000

37569,630 82,596 ,000

Deviation
from

Orangtua

Sig.

Square

(Combined)
Between

F

Linearity

,831 ,845
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Lampiran 4.3. Hasil uji hipotesis harapan orang tua dan perfeksionisme
Correlations
Harapan

Perfectionism

Orangtua
Correlation Coefficient

Harapan
Orangtua
Spearman's
rho

1,000

Sig. (2-tailed)

.

,000

512

512

**

1,000

,000

.

512

512

N
Correlation Coefficient

Perfectionism Sig. (2-tailed)

**

,359

,359

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
Harapan

Perfeksionisme

Orangtua
Pearson Correlation
Harapan Orangtua

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Perfeksionisme

1

**

,000
512

512

**

1

,378

Sig. (2-tailed)

,000

N

512

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

,378

512
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LAMPIRAN 5
HASIL ANALISIS TAMBAHAN
Lampiran 5.1. Hasil uji linearitas harapan orang tua dengan aspek
perfeksionisme
ANOVA Table
Sum of

df

Squares

Between
S_sosial *

Groups

(Combined)

939636,921

Linearity

507604,152

Sig.

82

11458,987

2,551

,000

1 507604,152 113,003

,000

Deviation
from

5333,738

432032,769

Within Groups

1927055,071 429

4491,970

Total

2866691,992 511

1,187

,145

Linearity

(Combined)

13231,329

82

161,358

1,828

,000

4939,874

1

4939,874

55,962

,000

8291,455

81

102,364

1,160

,180

Within Groups

37868,671 429

88,272

Total

51100,000 511

Between
Groups

S_harapan

Linearity
Deviation
from
Linearity

(Combined)

7064,411

82

86,151

,839

,833

Linearity

1411,772

1

1411,772

13,754

,000

5652,638

81

69,786

,680

,983

Within Groups

44035,589 429

102,647

Total

51100,000 511

Between
S_other *

F

Square

81

S_harapan

S_self *

Mean

Groups

S_harapan

Deviation
from
Linearity
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Lampiran 5.2. Hasil uji normalitas setiap aspek perfeksionisme

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Self Oriented Perfectionism
Socially Prescribed
Perfectionism
Other Oriented Perfectionism

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

,040

512

,047

,989

512

,001

,040

512

,045

,995

512

,068

,072

512

,000

,990

512

,002

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 5.3. Hasil uji korelasi harapan orang tua dengan dimensi
perfeksionisme
Correlations
S_harapan S_self
Correlation
S_harapan

Coefficient

1,000

Sig. (2-tailed)

**

,302

S_other S_sosial
**

,151

**

,424

.

,000

,001

,000

512

512

512

512

**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

,000

,000

Spearman's

N

512

512

512

512

rho

Correlation

**

1,000

N
Correlation
S_self

S_other

Coefficient

Coefficient

**

,151

,470

**

,470

**

,325

**

,298

Sig. (2-tailed)

,001

,000

.

,000

N

512

512

512

512

**

1,000

Correlation
S_sosial

,302

Coefficient

**

,424

**

,325

,298

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

.

N

512

512

512

512

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

LAMPIRAN 6
IZIN PENGGUNAAN ALAT UKUR
Lampiran 6.1. Izin penggunaan Indonesian Multidimensional Perfectionism
Scale (IMPS)
Halo, Robertus Sutejo Aji!
Terimakasih sudah menghubungi saya dan tertarik pada konstruk perfeksionisme
ini.
Terlampir ialah skala ukur yang digunakan di dalam penelitian tersebut, dan saya
lampirkan juga artikel ilmiah yang membahas hasilnya.
Semoga dapat bermanfaat untuk pelaksanaan skripsimu. Semoga berhasil!
Salam,
Shahnaz

Pada tanggal Min, 22 Nov 2020 pukul 20.08 Robertus S.A.
<robertussutejo27@gmail.com> menulis:
Kepada Yth. Ibu Shahnaz Safitri
di tempat
Perkenalkan nama Saya Robertus Sutejo Aji, Saya adalah mahasiswa Fakultas
Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Saya telah membaca tulisan ilmiah Ibu tentang adaptasi Skala Multidimensional
Perfectionism Scale (MPS) dari Flett dkk. menjadi Indonesian Multidimensional
Perfectionism Scale (IMPS) yang disesuaikan dengan konteks budaya Indonesia
dan Saya tertarik dengan tulisan ilmiah tersebut. Saat ini saya sedang mengerjakan
skripsi berjudul " Hubungan Perfeksionisme dan Harapan Orang tua Mahasiswa
Indonesia"
Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk meminta ijin akses dan
menggunakan Indonesian Perfectionism Perfect Scale (IMPS) yang telah Ibu buat
untuk pengerjaan skripsi Saya.
Demikian surat permohonan Saya. Atas perhatian dan bantuan Ibu, Saya ucapkan
terimakasih
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LAMPIRAN 7
IZIN PENELITIAN
Lampiran 7.1. Izin penelitian
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