
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas sebagai institusi pendidikan tidak hanya memiliki tugas 

sebagai penyelenggara ataupun penyedia fasilitas pendidikan namun juga harus 

mampu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang ilmu maupun gelar mereka 

dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga hingga masyarakat. Menurut Undang-

undang nomor 2 Tahun 1989, pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau 

latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Usaha-usaha sadar tersebut 

memiliki berbagai macam bentuk dalam menunjang penyelengaraan pendidikan 

yang dilakukan oleh pihak universitas, salah satunya memastikan mahasiswanya 

memiliki kepuasan akademik yang tinggi selama menjalani proses pendidikannya. 

Kepuasan akademik sendiri merupakan elemen krusial sebagai presepsi 

dari kualitas pendidikan, yang patut diperhatikan oleh semua pemangku 

kepentingan (Jamshidi dkk., 2017). Kepuasan akademik merepresentasikan 

tingkat dimana mahasiswa merasa bahwa lingkungan pembelajaran dapat 

memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka ingin melanjutkan studi pada 

institusi tersebut. Kepuasan akademik dapat didefinisikan sebagai kesenangan 

dalam pekerjaan, seperti kepuasan dengan ruang kelas, yang mana didefinisikan 

dalam studi terkini sebagai mood positif mahasiswa pada kegiatan belajar mereka. 

Rendahnya kepuasan akademik juga dapat mengurangi motivasi dan 
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menghasilkan rendahnya usaha mahasiswa dalam aktivitas akademik. Terdapat 

indikasi kegagalan dalam mahasiswa yang kurang puas dengan jurusan studi 

mereka. 

Dengan kata lain, tingkat kepuasan akademik mencakup konteks institusi 

secara keseluruhan dan mempertimbangkan kualitas pembelajaran, hubungan 

antara teori dan praktik, kualitas pengajaran, sistem evaluasi, kontak dengan dosen 

dan teman sebaya, konten kurikulum, manajemen universitas dan fasilitas serta 

sumber dayanya (Ramos dkk., 2015). Sehingga dengan mengetahui tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan akademik mahasiswa dapat bermanfaat untuk 

menentukan strategi dengan tujuan menilai pembelajaran dan pengembangan 

mahasiswa dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka, membawa perbaikan pada 

dosen dan staf terkait. Menunjukkan usaha untuk memperoleh kepuasan 

mahasiswa sejalan dengan mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian antara 

harapan mereka dengan apa yang sebenarnya diberikan institusi (Ramos dkk., 

2015).  

Salah satu data yang dapat menjadi dasar kepuasan akademik berupa 

kualitas pendidikan yaitu melalui evaluasi perkuliahan. Menurut data Satuan 

Penjamin Mutu (SPM) Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, tingkat evaluasi 

perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2018 menunjukkan angka 3,61 dari skala 

4. Angka tersebut juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 yang hanya 

berada pada 3,45 dari skala 4. Selain kualitas pendidikan berdasarkan data 

evaluasi perkuliahan, beberapa penelitian juga menunjukkan salah satu prediktor 

dari kepuasan akademik ialah pencapaian akademik berupa nilai Indeks Prestasi 
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Kumulatif) mahasiswa (Huebner & McCullough, 2000; Verkuyten & Thijs, 

2002), yang mana rata-rata nilai IPK mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga berada pada angka 3,16.  

Table 1. Hasil Evaluasi Perkuliahan 

2017 2018 

3,45 3,61 

Sumber: Satuan Penjamin Mutu Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga 2019 

Kepuasan akademik dipercaya sebagai salah satu faktor penting bagi 

keberlangsungan akademik siswa dan kemauan serta motivasi mereka untuk 

melanjutkan studi yang akan sangat mempengaruhi masa depan karier mereka 

(Shirazi, 2017). Meskipun data kepuasan akademik diatas menunjukkan angka 

yang cukup tinggi namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dapat 

terjadi permasalahan pada karier mahasiswa. Salah satu permasalahan karier bagi 

mahasiswa ialah kesulitan dalam mencari pekerjaan. Adanya ketimpangan antara 

jumlah lulusan perguruan tinggi yang mencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan 

yang tersedia menyebabkan kompetisi pencarian pekerjaan semakin sengit. 

Beberapa isu yang sering berkembang mengenai pencarian pekerjaan adalah 

meskipun memiliki pencapaian akademik (IPK) yang tinggi tidak menjamin 

seseorang mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Bahkan dalam sebuah survei 

oleh National Association of Colleges and Employers (2019) menunjukkan bahwa 

memiliki IPK yang tinggi (3,0 atau diatasnya) menempati urutan 8 dalam perihal 

atribut yang mempengaruhi seorang kandidat pekerja dipilih. Pertimbangan 

mengenai IPK berada dibawah sederet atribut pengalaman yang dimiliki oleh 
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kandidat tersebut, misalnya pengalaman magang, pengalaman kepemimpinan 

ataupun mengikuti aktivitas ekstrakulikuler.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Airlangga mengenai kepuasan akademik mereka dan hubungannya 

dengan karier menghasilkan bahwa meskipun merasa puas dengan pengalaman 

pendidikan namun mereka masih merasa kesulitan dalam menentukan karier 

pilihan. Kedua mahasiswa mengaku aktif mengikuti berbagai kegiatan non-

akademik seperti kepanitiaan dan magang serta memiliki IPK yang cukup 

memuaskan. Akan tetapi saat ditanya ingin melanjutkan kemana setelah lulus 

kuliah mereka menjawab ingin bekerja namun masih bingung dan belum memiliki 

gambaran jelas mengenai karier seperti apa yang mereka inginkan. 

Salah satu konsep yang sering dibahas mengenai konsep karier ialah 

adaptabilitas karier yang menjadi bagian dari teori konstruksi karier (Career 

Construction Theory). Menurut Savickas (dalam Johnston, 2018) adaptabilitas 

karier sebagai konstruk psikososial yang menunjukkan kesiapan individu dan 

sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi tugas perkembangan pekerjaan, 

transisi pekerjaan dan trauma personal yang sedang terjadi atau akan datang. 

Adaptabilitas karier memiliki empat komponen yaitu kesiapan adaptasi, sumber 

daya adaptasi, respon adaptasi dan hasil adaptasi.  

Kesiapan adaptasi adalah sifat karakteristik dari fleksibilitas atas kemauan 

untuk berubah. Sumber daya adaptasi yang juga disebut kemampuan-beradaptasi 

mencakup kekhawatiran (concern), kontrol (control), keingintahuan (curiosity) 

dan kepercayaan diri (confidence), yang dapat membantu individu untuk 

SKRIPSI  HUBUNGAN EFIKASI DIRI...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FELICIA MEIDY K.



5 

 

 

 

menghadapi perubahan terkini dan sebagai kekuatan atau kapasitas regulasi diri. 

Respon adaptasi adalah perilaku nyata yang membantu individu untuk bertemu 

dengan kondisi perubahan. Terakhir, hasil adaptasi ialah hasil kesuksesan dari 

proses beradaptasi (Savickas & Porfeli, 2012). Posisi dari kepuasan akademik 

berada pada hasil adaptasi karier yang dikaitan dengan efikasi diri pengambilan 

keputusan karier yang menjadi respon adaptasi, dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Duffy, dkk., (2015). 

Efikasi diri secara umum didefinsikan oleh Bandura (1997) sebagai 

keyakinan seseorang akan kapabilitas dirinya untuk mengorganisir dan 

menjalankan sebuah usaha yang dibutuhkan dalam mengatur situasi yang 

memungkinkan, hal tersebut mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, 

merasa, memotivasi diri dan berperilaku. Efikasi diri memainkan peran utama 

dalam regulasi kognitif dari motivasi seseorang, karena seseorang akan 

meregulasi tingkat dan distribusi usaha yang akan mereka jalankan dalam 

menyesuaikan efek yang mereka harapkan dari perilaku yang dilakukan. Pada 

bidang pendidikan, efikasi diri ditemukan dalam berbagai studi yang berhubungan 

dengan persistensi siswa (Barry & Finney, 2009), kemudian dengan performa 

akademik, pencapaian akademik dan tujuan akademik.  

Dalam bidang pemilihan karier, beberapa studi menunjukkan bahwa 

efikasi diri menjadi prediktor kuat dalam pemilihan karier pada siswa SMA dan 

mahasiswa (Arlinkasari dkk., 2016). Efikasi diri tidak hanya memberikan 

pengaruh kuat pada pengambilan keputusan karier dan karier pilihan, tetapi juga 

bertindak sebagai prediktor atas minat, nilai, dan tujuan individu. Dalam temuan 
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yang lebih baru, efikasi diri bahkan akan mempengaruhi pilihan karier, kinerja, 

dan kegigihan dalam mencapai pilihan pekerjaan (Anderson & Betz, 2001). 

Semakin tinggi efikasi diri seseorang pada tujuan karier tertentu semakin ia akan 

mempertimbangkan karier tersebut sebagai pilihan (Betz & Hackett, 1981) 

Kuatnya konsep diri dengan pemilihan karier membuat para peneliti mulai 

merumuskan konsep baru yang lebih memfokuskan efikasi diri dengan proses 

pemilihan karier. Muncul sebuah konsep baru yang disebut efikasi diri 

pengambilan keputusan karier yang dikembangkan pertama kali oleh Taylor & 

Betz (1983). Dalam studinya, mereka melakukan penelitian mengenai hubungan 

efikasi diri pengambilan keputusan karier dengan kebimbangan karier. Hasil 

dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa efikasi diri pengambilan keputusan 

karier merupakan prediktor yang signifikan dari kebimbangan karier. Individu 

dengan efikasi diri pengambilan keputusan karier yang lebih rendah 

mengindikasikan tingkat kebimbangan karier yang lebih besar (Oreshnick, 1991).  

Pemaparan tersebut menjadi landasan penting untuk melihat sejauh mana 

mahasiswa dapat menentukan kariernya melalui efikasi diri pengambilan 

keputusan karier mereka. Kebimbangan karier dapat berkaitan dengan dengan 

permasalahan karier lainnya seperti pemilihan jurusan, pembuatan keputusan 

karier atau bahkan pengangguran (Talib & Aun, 2009). Menurut data Tracer 

Study Universitas Airlangga yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Karier dan 

Kewirausahaan (PPKK) untuk program studi Psikologi menunjukkan angka 

lulusan S1 yang tidak atau belum bekerja sebesar 23%. Pengembangan data 

tersebut berupa alasan responden tidak bekerja ialah sedang mencari kerja dengan 
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angka tertinggi yaitu sebesar 46,2%. Data tersebut menunjukkan angka yang 

cukup tinggi pada lulusan S1 yang tidak atau belum bekerja dengan penjelasan 

bahwa mereka masih mencari kerja. Dengan kata lain terdapat permasalahan 

dalam pengambilan keputusan karier lulusan S1 mahasiswa Psikologi Universitas 

Airlangga sehingga menyebabkan masih cukup tingginya angka tidak atau belum 

bekerja meskipun memiliki tingkat kepuasan akademik yang cukup tinggi.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kepuasan akademik dipercaya sebagai salah satu faktor penting bagi 

keberlangsungan akademik siswa dan kemauan serta motivasi mereka untuk 

melanjutkan studi yang akan sangat mempengaruhi masa depan karier mereka 

(Shirazi, 2017). Kepuasan akademik memperhatikan kepuasan mahasiswa dengan 

kelas atau mata kuliah dan jurusan yang mereka ambil. Menurut studi dari 

beberapa peneliti terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan akademik 

dengan faktor seperti interaksi mahasiswa dengan satu sama lain maupun dengan 

anggota fakultas, tipe materi mata kuliah dan dukungan spiritual, kebebasan 

mahasiswa, kualitas pendidikan teknologi serta efikasi diri mahasiswa (Shirazi, 

2017). Selain kepuasan akademik faktor lain yang penting bagi pengembangan 

karier mahasiswa adalah efikasi diri pengambilan keputusan karier (Jadidian & 

Duffy, 2012). Efikasi diri pengambilan keputusan karier diartikan sebagai 

kepercayaan diri dalam melakukan tugas karier yang penting untuk dilalui 

mahasiswa dalam proses menentukan pilihannya (Jadidian & Duffy, 2012).  
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Dalam uraian data evaluasi perkuliahan pada latar belakang menunjukkan 

peningkatan kepuasan akademik dari tahun 2017 ke tahun 2018 di Fakultas 

Psikologi Universitas Airlangga. Akan tetapi data dari Pusat Pengembangan 

Karier dan Kewirausahaan menunjukkan angka yang cukup tinggi pada lulusan S1 

yang belum atau tidak bekerja dengan penjelasan bahwa mereka masih mencari 

kerja. Sehingga dapat dikatakan meskipun memiliki tingkat kepuasan akademik 

yang cukup tinggi namun masih terdapat permasalahan pengambilan keputusan 

karier pada mahasiswa Psikologi Universitas Airlangga. Berangkat dari 

permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui dan menguji apakah terdapat 

hubungan antara kepuasan akademik dengan efikasi diri pengambilan keputusan 

karier seorang mahasiswa tingkat akhir. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar diperoleh gambaran yang sesuai dan tidak menyimpang penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian ini berdasarkan pada latar belakang dan 

identifikasi masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Efikasi diri pengambilan keputusan karier 

Taylor & Betz (dalam Jin, dkk., 2012) mendefinisikan efikasi diri 

pengambilan keputusan karier sebagai keyakinan individu mengenai kemampuan 

mereka untuk menyelesaikan dengan sukses tugas-tugas yang diperlukan dalam 

membuat keputusan karier. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu 

yang memiliki efikasi diri pengambilan keputusan karier tinggi mengindikasikan 

lebih mampu memutuskan pekerjaan atau karier yang ia pilih.  
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2. Kepuasan akademik  

Menurut Elliott dan Jaradeen dkk (dalam Fadel dkk., 2018) merupakan 

evaluasi subjektif mengenai keseluruhan pengalaman pendidikan dan 

didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang merupakan hasil dari terkonfirmasi 

atau tidak ekspektasi mahasiswa terhadap kenyataan akademik mereka. Kemudian 

peneliti menentukan bahwa kepuasan akademik merupakan evaluasi subjektif 

mahasiswa pada tingkat kepuasan terhadap keseluruhan pengalaman 

pendidikannya. 

3. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiwa Fakultas 

Psikologi Universitas Airlangga yang sedang menempuh tingkat akhir (minimal 

semester 7).  

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, permasalahan dari penelitian 

ini dapat dirumuskan menjadi “Apakah terdapat hubungan antara efikasi diri 

pengambilan keputusan karier dengan kepuasan akademik mahasiswa tingkat 

akhir Fakultas Psikologi Univeritas Airlangga?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah menguji dan menganalisis 

secara empiris hubungan antara efikasi diri pengambilan keputusan karier dengan 

kepuasan akademik mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Univeritas 

Airlangga.
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut seputar kepuasan akademik 

dan hubungannya dengan efikasi diri pengambilan keputusan karier 

2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan informasi bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya mengenai efikasi diri pengambilan 

keputusan karier dan kepuasan akademik. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi pihak fakultas maupun universitas, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi data pendukung dalam meningkatkan kepuasan 

akademik mahasiswa yang dapat menunjang efikasi diri pengambilan keputusan 

karier mahasiswa. 

2. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dalam menerapkan teori-teori 

dalam Psikologi Industri dan Organisasi. 
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