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HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DENGAN SENSATION 

SEEKING PADA MAHASISWA PECINTA ALAM DI UNIVERSITAS X 

 

𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐊𝐚𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝟏 𝐑𝐚𝐜𝐡𝐦𝐚𝐰𝐚𝐭𝐢𝟐 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan antara 

kepercayaan diri dengan sensation seeking pada mahasiswa pecinta alam di  

Universitas X. Hipotesis dari penelitian ini adalah ada hubungan antara 

kepercayaan diri dengan sensation seeking pada mahasiswa pecinta alam di  

Universitas X. 

Sampel penelitian adalah mahasiswa pecinta alam di Universitas X 

sebanyak 135 responden melalui teknik sampling purposive. Skala yang digunakan 

yaitu skala sensation seeking dan skala kepercayaan diri. Hasil penelitian ini 

dianalisis menggunakan pearson product moment . 

 Hasil hipotesis penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kepercayaan diri dengan sensation seeking pada mahasiswa 

pecinta alam di  Universitas X. dengan koefisien korelasi sebesar 0,442 dan p=0,000 

(p<0,05). Dengan demikian hipotesis diterima. 

  

Kata Kunci: Sensation Seeking, Kepercayaan Diri 
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RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONFIDENCE WITH SEEKING 

SENSATION FOR STUDENT MONTAINEERING CLUB AT ‘X’ 

UNIVERSITY 

 

𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐊𝐚𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝟏 𝐑𝐚𝐜𝐡𝐦𝐚𝐰𝐚𝐭𝐢𝟐 

 

ABSTRACT 

 

 

The Purpose of this research is knowing relationship between self-confidence 

with sensation seeking for Students Montaineering Club at ‘X’ University. 

Hypothesis of this research have two relationship between self-confidence with 

sensation seeking for Students Montaineering Club at ‘X’ University.  

The Sample of this research there are 135 respondent by using sampling 

purpose technique from Students Montaineering Club at ‘X’ University. The scale 

by using sensation seeking and self-confidence scale.  

The results of this study were analyzed using pearson product moment. The 

results of this research hypothesis show that there is a significant relationship 

between self-confidence with sensation seeking on Students Montaineering Club at 

‘X’ University with correlation coefficient of 0.442 and p = 0,000 (p <0.05). Finally 

the hypothesis is accepted. 

 

Keywords: Sensation Seeking, Self Confidence  

 
1 Student of Psychology Departement of Medical Faculty, University Sriwijaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan tinggi diharapkan kelak dapat 

dijadikan panutan dan pemimpin bangsa yangi bertanggung jawab. Untuk itu 

mahasiswa tidak hanya harus menguasai disiplin ilmu yang ditekuni, melainkan 

harus pula memiliki kecakapan memimpin, ulet, pantang menyerah, dan dapat 

menguasai diri Widada (Mardianto, Koentjoro & Purnamaningsih, 2000). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Anonim, 2017) mahasiswa adalah 

orang yangi sedang belajar di perguruan tinggi. Setiap mahasiswa memiliki 

keinginan untuk mengikuti organisasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.  

Danardono (Mardianto, Koentjoro & Purnamaningsih, 2000), perguruan 

tinggi pada umumnya mempunyai wadah yangi dapat digunakan mahasiswa untuk 

ajang melatih dan mengembangkan diri, yaitu kegiatan ekstra kurikuler. Mahasiswa 

dapat melatih kecakapan berorganisasi, memimpin, melatih diri menghadapi 

berbagai masalah, belajar menyampaikan gagasan, serta bersosialisasi dengan 

berbagai kalangan masyarakat pada kegiatan yangi diikuti. Salah satu kegiatan 

ekstra kurikuler yangi cukup banyak diminati mahasiswa adalah kegiatan pecinta 

alam. 

Menurut Kusumohartono (Mardianto, Koentjoro & Purnamaningsih, 2000) 

kegiatan pecinta alam bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler 

yangi lain memiliki pembeda yang jelas, yaitu kegiatan ini biasa dilakukan di alam 



2 
 

 
 

bebas (out  door activity), memiliki resiko yang tinggi (high risk activiy) dan ada 

unsur petualangan dalam setiap kegiatannya. 

Berbagai kegiatan alam bebas yang dilakukan para penggiat alam seperti, 

mendaki gunung, sepeda gunung, terbang layang, arung jeram, susur goa, panjat 

tebing, dan lain-lainnya. Berbagai kegiatan tersebut kadang terkadang 

membahayakan (Sastha, 2007). 

Salah satu perguruan tinggi yang memiliki organisasi pecinta alam adalah 

Universitas X yang memiliki sembilan organisasi mahasiswa pencinta alam 

(Mapala) yaitu Mapala Cikara Bhuana dari Teknik Pertambangan, Mapala Green 

Machine Spirit (GMS) dari Teknik Mesin, Masopala, Mafesripala, Mapala Waris, 

Himapala Buana Cakti, Mapala Sabak, Gemapala Wigmam, dan Wamapala 

Gempa. Mayoritas dari setiap anggota Mapala adalah laki-laki, tetapi setiap tahun 

anggota perempuan yang mendaftar semakin meningkat. 

Beberapa kegiatan organisasi mapala tidak mudah untuk dilakukan karena 

beresiko dan bisa membahayakan hidup. Salah satu kegiatan yang paling banyak 

digemari para mapala adalah pendakian gunung. Setiap pendakian tidak selalu 

menemukan perjalanan yang mulus dan lancar karena terdapat rintangan dan 

tantangan membahayakan bagi keselamatan para pendaki pada medan yang dilalui. 

Oleh karena itu, aktivitas kegiatan pendakian gunung menuntut fisik, mental dan 

emosi sekaligus tentu bukanlah hal yangi mudah (Sastha, 2007). 

Meskipun demikian, kecelakaan pada saat pendakian tidak dapat diprediksi. 

Beberapa fenomena kecelakaan yang terjadi pada pendakian gunung, diantaranya 

adalah hilang, jatuh ke kawah, meninggal karena udara yang terlalu dingin, tersesat, 
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bahkan meninggal karena diserang binatang buas. Seperti yang ditulis oleh sebuah 

berita online pada bulan Juli, terjadi kecelakaan dimana seorang pendaki berumur 

20 tahun terjatuh di jurang kawasan puncak Gunung Slamet (Anugrah, 2017). 

Berita lain dari Gandapurnama pada bulan januari (2016) yang menuliskan bahwa 

telah terjadi kecelakaan pada seorang pencinta alam yang terjatuh pada saat latihan 

panjat tebing di Kampung Cileutik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setinggi 20 

meter. 

Banyaknya kecelakaan yang terjadi tidak membuat para mapala berhenti 

melakukan kegiatan tersebut. Salah seorang dari Mapala Teknik Tambang Chikara 

Buana berinisial KL pada bulan Januari 2018 mengatakan bahwa para anggota baru 

mapala wajib melakukan pendakian minimal satu kali pada saat pertama masuk 

organisasi mapala. Bahkan setiap tahun, pengurus baru organisasi mapala wajib 

memiliki program pendakian yang akan dilakukan oleh para anggotanya. 

Tidak semua orang memiliki minat untuk melakukan kegiatan yangi 

mengandung resiko tinggi seperti kegiatan yang ada pada organisasi pencinta alam. 

(Sastha, 2007) ancaman yang mungkin membahayakan para penggiat alam bebas 

tersebut biasanya datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar dan diluar 

kemampuan. Hal inilah yang membedakan seseorang berani atau tidaknya untuk 

melakukan aktivitas beresiko demi memenuhi hasrat yang ada pada dirinya yang 

disebut dengan sensation seeking.  

Menurut Zuckerman (Roberti, 2004) sensation seeking adalah sebuah sifat 

(trait) yangi ditandai oleh kebutuhan berbagai macam sensasi dan pengalaman-

pengalaman yang baru, luar biasa dan kompleks, serta kesediaan untuk mengambil 



4 
 

 
 

resiko, baik fisik, sosial, hukum, maupun finansial, untuk memperoleh suatu 

pengalaman. 

Menurut Zuckerman (2007) orang-orang yang memiliki sensation seeking 

tinggi cenderung memperkirakan resiko yangi rendah bahkan pada aktifitas yang 

belum pernah mereka alami, dan sensation seeking berhubungan dengan semua 

jenis perilaku yang beresiko. Kegiatan dalam organisasi pecinta alam termasuk 

kegiatan yang beresiko tinggi karena bisa membahayakan hidup seseorang. Hasil 

penelitian Breivik tahun 1991 serta Jack dan Ronan tahun 1998 (Zuckerman, 2007) 

menunjukkan bahwa pendakian gunung adalah satu dari dua kelompok olahraga 

tertinggi yang mengandung aspek sensastion seeking. Selain itu, penelitian 

Zarevski (Zuckerman, 2007) juga mengatakan bahwa olahraga yang beresiko tinggi 

adalah terjun payung, menyelam scuba, hang gliding, penjelajah gua, dan 

pendakian gunung.  

Berdasarkan hasil wawancara pada bulan Oktober 2017, anggota mapala 

cikara bhuana yang berinisial K mengatakan bahwa alasan utama mengikuti 

organisasi mapala karena ingin memacu adrenalin serta mencari pengalaman baru 

yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Hasil wawancara bulan 

Oktober 2017 pada anggota Masopala yang berinisial GM mengatakan bahwa pada 

saat para anggota mapala berhasil menaklukan salah satu gunung, mereka merasa 

tertantang untuk menaklukan gunung lainnya atau kegiatan mapala lainnya, seperti 

panjat tebing, arung jeram, susur goa dan lain-lain.  

Salah seorang anggota mapala Cikara Buana berinisial MI pada bulan 

Januari 2018 bahkan mengatakan selama menjadi anggota mapala, setiap hari 
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dirinya melakukan latihan panjat dinding di wall climbing kampus Unsri Bukit. 

Dirinya juga telah mendaki gunung sebanyak 13 kali, panjat tebing satu kali, susur 

goa tiga kali, dan arung jeram tiga kali sejak pertama kali mengikuti organisasi 

mapala tersebut. 

Dari beberapa wawancara dengan anggota mapala dapat disimpulkan bahwa 

setiap anggota mapala memiliki sensation seeking yang tinggi selaras dengan apa 

yang telah disampaikan oleh para anggota bahwa alasan utama mengikuti 

organisasi pecinta alam untuk memacu adrenalin serta mencari pengalaman baru. 

Untuk mempertegas fenomena yang ada, peneliti menyebar angket awal 

pada  13 mapala untuk melihat alasan mereka masuk organisasi pecinta alam. Dari 

13 angket awal yang disebar 100% anggota mapala menjawab bahwa mereka 

merasa tertantang untuk mengikuti kegiatan yang ekstrim dan membahayakan diri 

sendiri yang ada pada kegiatan organisasi pencinta alam, termasuk pendakian 

gunung, dengan mengambil resiko demi mendapatkan pengalaman baru (sensation 

seeking). Dari hasil angket awal dapat disimpulkan bahwa para anggota mapala di 

Universitas X memiliki sensation seeking yang tinggi karena berani mengambil 

resiko tinggi dan ekstrim. 

Menurut Stoltz (2004) para pendaki merasa sangat yakin pada suatu yangi 

lebih besar daripada diri mereka. Keyakinan ini membuat para pendaki bertahan 

walaupun gunung terasa menakutkan dan sulit ditaklukkan, serta setiap harapan 

untuk maju mendapat tantangan hebat.  

Selaras dengan pendapat tersebut,  Zuckerman (2007) mengatakan bahwa 

mereka yang berani mengambil resiko tinggi atau ekstrim, memiliki kepercayaan 
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diri yang tinggi, kemampuan mengelola rasa takut, dan menghindari kesalahan dari 

pada mereka yangi terlibat dengan aktivitas beresiko rendah. 

Widjaja (2016) mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah meyakinkan 

kepada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih 

pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuan nya 

menghadapi lingkungan yangi semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan 

atau pendapatnya. Orang percaya diri cenderung lebih mudah untuk mencapai apa 

yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan (Mylsidayu, 2015). 

Kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yangi dapat 

menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, 

memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai 

segala sesuatu yang diinginkan (Anthony dalam Ghufron, 2012).  Menurut Bandura 

(Siska, Sudarjo & Purnamaningsih, 2003) kepercayaan diri merupakan suatu 

keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang 

dibutuhkan untuk memperoleh hasil seperti yangi diharapkan. 

Kumara (Ghufron, 2012) menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan 

ciri kepribadian yangi mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri 

sendiri. Orang-orang yangi percaya diri pada diri sendiri dan kemampuan nya tidak 

mudah untuk menyerah, biasanya melihat situasi dimana hal-hal yang akan 

dijadikan motivasi dan tantangan. Salah satu cara membangun rasa kepercayaan 

diri adalah dengan berani mengambil resiko dan memprediksi resiko setiap 

tantangan yangi dihadapi (Widjaja, 2016). 
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Lebih lanjut Widjaja (2016) menjelaskan rasa percaya diri memberikan 

sebuah keberanian dalam menghadapi tantangan, karena memberi suatu kesadaran 

bahwa belajar dari pengalaman jauh lebih penting dari pada keberhasilan atau 

kegagalan. Rasa percaya diri penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. 

Seperti halnya ketika bergabung dengan suatu masyarakat yang didalamnya terlibat 

didalam suatu aktivitas atau kegiatan. Rasa percaya diri meningkatkan keefektifan 

dalam aktivitas atau kegiatan. 

Hasil wawancara pada bulan Januari 2018 berinisial MI anggota mapala dari 

Cikara Buana mengatakan bahwa untuk mencapai puncak banyak hal yang dilalui. 

Walaupun banyak hambatan untuk mencapai puncak, namun tidak membuat 

dirinya menyerah, karena ketika mencoba sesuatu hal, dirinya merasa tidak seperti 

pemikiran orang pada umumnya. Dirinya sependapat dengan kebanyakan orang 

yang mengatakan bahwa mendaki gunung memiliki tantangan yang cukup berat, 

tapi karena merasa percaya diri dan berani dengan meyakinkan diri bahwa akan ada 

hasil dari suatu tantangan yang dihadapi. 

Hasil wawancara lain dari anggota Masopala yang berinisial EC pada bulan 

Januari 2018 menyatakan bahwa dirinya mampu dan percaya diri dalam melakukan 

aktifitas yang berhubungan dengan organisasi mapala tersebut. Ketika dirinya 

memiliki pengalaman mencapai tujuan ketika naik gunung, maka dari pengalaman 

tersebut membuat dirinya percaya diri untuk melakukan hal lainnya. Dari hasil 

wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rasa percaya diri yang dimiliki oleh 

anggota mapala memberikan sebuah keberanian dalam menghadapi tantangan. 
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Untuk memperkuat fenomena tersebut, peneliti menyebarkan angket awal 

yang diberikan kepada 13 orang anggota mapala. Dari 13 orang anggota mapala, 

sebanyak 100% menjawab bahwa mereka orang yang percaya diri; 92% anggota 

menjawab yakin dengan skill dan kemampuan yang dimiliki; 100% anggota 

menjawab bahwa mereka adalah orang yang tidak mudah untuk menyerah; dan 

100% anggota menjawab berani mengambil resiko. 

Selain itu, hasil angket awal juga menunjukkan; 84% anggota menjadikan 

kesulitan sebagai motivasi dan tantangan; 84% anggota menjawab bahwa mereka 

orang yang mandiri; 61% anggota menjawab bahwa mereka bisa menerima 

kenyataan; 92% anggota menjawab bahwa mereka orang yang berpikir positif; dan 

92% anggota menjawab yakin mencapai sesuatu yang diinginkan serta berpikir 

belajar dari pengalaman lebih penting dari pada keberhasilan atau kegagalan. 

Dari fenomena tersebut terlihat bahwa anggota mahasiswa pecinta alam 

memiliki sensation seeking yang tinggi serta kepercayaan diri yang tinggi hal 

tersebut membuat para pencinta alam semakin berani untuk melakukan kegiatan 

yang beresiko tinggi bahkan dapat membahayakan nyawa. Oleh karena itu, 

penelitian ini mengarahkan perilaku beresiko tinggi tersebut tidak hanya 

dimanfaatkan untuk kegiatan yang memenuhi hasrat kesenangan semata, namun 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang bersifat positif, misalnya terlibat 

dalam kegiatan search and rescue (SAR) atau kegiatan penyelamatan korban-

korban bencana alam lainnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk dapat mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah 
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penelitian yang berjudul hubungan antara kepercayaan diri dengan sensation 

seeking pada mahasiswa pecinta alam (Mapala) di Universitas X. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

kepercayaan diri dengan sensation seeking pada mahasiswa pecinta alam (Mapala) 

di Universitas X. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri 

dengan sensation seeking pada mahasiswa pecinta alam (Mapala) di Universitas X. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

dalam bidang ilmu psikologi khususnya bidang psikologi sosial mengenai 

hubungan antara kepercayaan diri dengan sensation seeking pada mahasiswa 

pecinta alam (Mapala) di Universitas X. 

2. Manfaat Praktis 

a) Para anggota mapala 
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Jika hasil penelitian ini terbukti, maka kepercayaan diri yang berhubungan 

dengan sensation seeking tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan 

yang memenuhi hasrat kesenangan semata, namun dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan lain yang bersifat positif, misalnya terlibat dalam kegiatan 

search and rescue (SAR) atau kegiatan penyelamatan korban-korban 

bencana alam lainnya. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Memberi informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian 

yang lebih mendalam dibidang psikologi sosial khusus nya mengenai 

hubungan antara kepercayaan diri dengan sensation seeking pada 

mahasiswa pecinta alam (Mapala) di Universitas X. 

 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian lainnya, terdapat 

beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini, yang pertama adalah penelitian 

kuantitatif yang berjudul “Hubungan antara Sensation Seeking  dengan Self Efficacy 

pada Mahasiswa Pecinta Alam di Universitas X”. Penelitian kuantitatif ini 

dilakukan oleh Dina Zhafarina pada tahun 2015. Penelitian ini melibatkan sampel 

sejumlah 95 anggota mahasiwa pecinta alam di Universitas X. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara sensation seeking 

dengan self efficacy pada mahasiswa pecinta alam di Universitas X. Sumbangan 

variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 13,5%. Perbedaan penelitian 
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tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada salah satu variabel terikat, yaitu 

self efficacy. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel bebas kepercayaan 

diri. 

Yang kedua berjudul “Kepercayaan Diri dan Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal pada Mahasiswa”. Penelitian ini dilakukan oleh Siska, Sudarjo dan 

Esti Hayu Purnamaningsih pada tahun 2003. Penelitian ini melibatkan 61 orang 

mahasiswi dan 57 orang mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan signifikan antara kepercayaan diri dengan kecemasan komunikasi 

interpesonal. Semakin tinggi kepercayaan diri, maka semakin rendah kecemasan 

komunikasi interpersonalnya, begitu pula sebaliknya. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini terletak pada salah satu variabel terikat yaitu kecemasan 

komunikasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel sensation seeking 

sebagai variabel teirkat. 

Penelitian yang ketiga berjudul “Role of Sensation Seeking and Aggression 

on Risk Riding Behaviors among Motorcycle Street racers in Malaysia” dilakukan 

oleh Rozmi Ismail dkk (2015). Penelitian ini menggunakan Sampel mencakup 564 

pengendara sepeda motor. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 

pembalap jalanan motor ilelgal  pada keseluruhan memiliki ciri sensation seeking 

yang tinggi seperti agresi dan perilaku beresiko. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini terletak pada salah satu variabel terikat yaitu agresi, 

sedangkan penelitian ini menggunakan variabel kepercayaan diri sebagai variabel 

bebas. 
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Yang keempat berjudul “The Correlation between General Self-Confidence 

and Academic Achievement in the Oral Presentation Course” dilakukan oleh Safaa 

Mohammad Al-Hebaish pada tahun 2012. Melibatkan 53 mahasiswa jurusan 

bahasa Inggris wanita, dari Universitas Taibah. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya korelasi positif dan signifikan antara kepercayaan diri dan prestasi 

akademik secara umum. Mereka yang mencetak nilai tinggi di GSCQ juga memiliki 

nilai tinggi dalam tes prestasi lisan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

ini terletak pada salah satu variabel yaitu prestasi akademik, sedangkan penelitian 

ini menggunakan variabel sensation seeking sebagai variabel terikat.  

Yang kelima berjudul “Pengaruh Peran Kepemimpinan Terhadap Perilaku 

Pro-lingkungan Pada Anggota Organisasi Pencinta Alam (MAPALA) Piranha” 

diteliti oleh Hendra Saputra dkk pada tahun 2016, Sampel berjumlah 30 anggota 

pecinta alam Piranha. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif peran 

kepemimpinan terhadap perilaku pro-lingkungan pada anggota Mapala Piranha 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variable bebas dan variabel 

terikat, dimana penelitian tersebut memiliki kesamaan fenomena dengan penelitian 

ini.   

Sedangkan penelitian yang keenam berjudul “Kecerdasan Spiritual pada 

Mahasiswa Pencinta Alam” dilakukan oleh Danu Saputra pada tahun 2017. 

Penelitian dilakukan menggunakan kualitatif fenomenologi dengan variabel 

kecerdasan spiritual dan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa pecinta alam kecerdasan spiritualnya dapat 
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dikatakan belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek kecerdasan 

spiritual yang ada, seperti kemampuan berpikir fleksibel dalam pertimbangan 

antara kegiatan akademik dan kegiatan organisasi, mahasiswa pecinta alam masih 

memprioritaskan untuk kegiatan dialam dibanding kuliah, untuk aspek tingkat 

kesadaran diri yang tinggi dalam memaknai nilai syukur, mahasiswa pecinta alam 

belum bisa mengimplementasi nilai tersebut dalam bentuk beribadah. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas dan variabel 

terikat, dimana penelitian tersebut memiliki kesamaan fenomena dengan penelitian 

ini.   

Penelitian yang terakhir berjudul “Hubungan antara Kepercayaan diri dan 

Dukungan Orang Tua dengan Motivasi Berwirausaha pada Siswa SMK” yang 

dilakukan oleh Siti Rochma Maulida dan Dhini Rama Dhania pada tahun 2012. 

Subjek penelitian ini 119 siswa kelas XI di Wisudha Karya Kudus. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan diri dan 

motivasi kewirausahaan pada siswa SMK, dan ada hubungan positif yang signifikan 

antara dukungan orangtua dan motivasi kewirausahaan pada siswa SMK. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada satu variabel yaitu 

dukungan orang tua dengan motivasi, sedangkan penelitian ini menggunakan 

variabel sensation seeking sebagai variabel terikat. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, 

maka penelitian ini memiliki perbedaan pada jenis variabel bebas, variabel terikat,  

subjek, lokasi dan tempat penelitian. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

keaslinnya
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