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Nur Arif Rahman, 111111121, Pengaruh self-esteem terhadap Employability skills 
pada Mahasiswa dengan Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai Variabel Moderator, 
2018. 

XIX + 94 halaman, 13 lampiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh self-esteem 
terhadap Employability skills dengan Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai 
Variabel Moderator. Rosenberg (1965) menjelaskan self-esteem sebagai sikap 
positif atau negatif terhadap objek tertentu yang disebut self yang dicerminkan 
dalam skala yang menunjukkan perasaan individu bahwa dirinya berharga 
(Mruk, 2006), sedangkan employability skills yang dimaksud merupakan 
gabungan dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan, kapabilitas, dan sikap 
yang harus dimiliki oleh individu setelah menyelesaikan pendidikannya untuk 
memperoleh, memelihara dan mengembangkan pekerjaannya (Hillage & 
Pollard, 1998). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey 
sebagai teknik pengumpulan data. Skala yang digunakan untuk mengukur self-
esteem ialah Rosenberg Self-esteem Scale (RSES) yang dikembangkan oleh 
Rosenberg tahun 1965. Sedangkan untuk mengukur tingkat employability skills 
ialah menggunakan Student Employability skills Questionnaire (SESQ) yang 
diadaptasi dari alat ukur yang dikembangkan oleh Orji (2013). Penelitian ini 
melibatkan 100 mahasiswa Universitas Airlangga yang mengikuti UKM. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik uji regresi sederhana 
dengan bantuan software SPSS versi 22.0 for windows. 

Dari hasil analisis data diperoleh pengaruh dari self-esteem terhadap 
employability skills secara signifikan mempengaruhi (sig. 0,000<0,05, R 
square: 0,274,). Pada efek moderasi variabel bidang UKM secara signifikan 
mempengaruhi (R square: 0,369), pada efek moderasi variabel jabatan 
kepengurusan dalam UKM secara signifikan mempengaruhi (R square: 0,301), 
dan pada efek moderasi variabel lama mengikuti UKM secara signifikan 
mempengaruhi sebesar (R square: 0,299). 

Kata Kunci: self-esteem, employability skills, mahasiswa Universitas 
Airlangga, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 
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