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SKRIPSI KECENDERUNGAN SIKAP MAHASISWA… TERYSIA AYU DWI A. 
 

ABSTRAK 

Memilih adalah salah satu kegiatan yang selalu dilakukakan oleh setiap 
manusia, dalam hal ini adalah memilih bidang kerja/karir. Memilih karier 
menjadi kepentingan setiap manusia pada umumnya, termasuk juga bagi 
mahasiswa yang nantinya akan lulus kuliah. Memilih bidang kerja/karir 
merupakan salah satu dari tugas pokok mahasiswa selama menempuh pra-
kuliah. Maka dari itu mahasiswa harus memiliki sikap yang benar dalam 
memilih program studi sebelum memilih bidang kerja/karir yang akan 
ditekuninya, dan memilih bidang kerja yang akan ditekuninya setelah lulus 
kuliah.  

Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini adalah sikap favorable 
dan unfavorable manusia. Sikap seseorang dapat mempengaruhi perasaan 
terhadap suatu objek, yakni perasaan mendukung atau memihak (favorable) 
atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek 
tersebut Drs.Saifuddin Azwar (2005:5).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa angkatan 2011-2015 
Ilmu Informasi Dan Perpustakaan Universitas Airlangga dalam memilih bidang 
kerja setelah lulus. Apakah arah pilihan karier mereka sesuai dengan jurusan 
progam studi yang ditempuh, dan alasan para mahasiswa Ilmu Informasi Dan 
Perpustakaan Universitas Airlangga dalam memilih bidang kerja setelah lulus. 
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Subyek 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif angkatan 2011-2015 Ilmu 
Informasi Dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Penelitian ini dilakukan 
dengan menyebarkan kuesioner pada 83 responden dari Ilmu Informasi Dan 
Perpustakaan angkatan 2011-2015 Universitas Airlangga. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan sikap mahasiswa Ilmu 
Informasi dan Perpustakaan (2011-2015) Universitas Airlangga dalam memilih 
bidang kerja adalah memilih bidang kerja yang memiliki nilai prestise, 
penerimaan gaji tinggi, dan memiliki jenjang karir. 
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