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ABSTRAK 
 

Gilang Perdana Putra, 111211133071, Gambaran Self-Perceived 

Employability Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Universitas Airlangga, Skripsi, 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2017 xxi + 114 halaman + 143 
lampiran 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran Self-Perceived 
Employability pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Airlangga, penelitian ini 
didasari pada fenomena yang masih ada hingga saat ini mengenai banyaknya fresh 
graduate yang masih menganggur hal ini dikarenakan rendahnya Self-Perceived 
Employability pada mahasiswa tingkat akhir. 
 
Penelitian ini menggunakan kualitatif fenomenologi dengan menggunakan subjek 
sebanyak 3 orang, dimana 3 orang ini dipilih secara acak dari data awal yang 
masuk dalam bentuk kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan teori 
Self-Perceived Employability Hillage & Pollard(2008) dan Berntson(2008) 
sebanyak 85 orang. 3 orang ini dipilih karena sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Ke 3 subjek tersebut kemudian di wawancarai menggunakan metode 
wawancara semi terstruktur dengan menggunakan teknik analisis data IPA 
(Interpretative Phenomenological Analysis) Langdridge (2007). 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek tersebut memiliki Self-
Perceived Employability yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu subjek pertama berkeyakinan bahwa pengetahuan dan 
keahlihannya sudah cukup tinggi untuk terjun ke pasar tenaga kerja, pada subjek 
kedua merasa bahwa program studi yang diambilnya saat ini kurang begitu 
diminati dalam pasar tenaga kerja saat ini dan sedangkan pada subjek ketiga sudah 
merasa sesuai untuk terjun ke pasar tenaga kerja namun faktor keluarga yang 
mempengaruhi Self-Perceived Employability nya. 
 
Kata kunci: Employability, Self-Perceived Employability, Mahasiswa Tingkat 
Akhir 
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