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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa semester akhir merupakan sebutan bagi  mahasiswa yang akan 

segera lulus  dari bangku perkuliahan. Mahasiswa semester akhir berada dalam 

kategori tingkatan perkembangan dewasa awal, di mana dewasa awal ini berlangsung 

pada usia 20 tahun hingga 30 tahun dan memiliki tugas perkembangan yang harus 

dijalaninya. Salah satu  tugas perkembangan dari mahasiswa tingkat akhir adalah 

mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja (Santrock, 1997).  

Kesiapan dalam hal pekerjaan merupakan tugas yang sangat banyak, sangat 

penting, dan sangat sulit diatasi bagi mahasiswa semester akhir (Hurlock, 1997). Bila 

mahasiswa semester akhir percaya bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan 

untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam hidupnya, maka mahasiswa 

semester akhir tersebut akan merasa semakin cemas bila menghadapi suatu tantangan, 

seperti tantangan dalam menghadapi dunia kerja yang akan dihadapi oleh mahasiswa 

setelah lulus dari perguruan tinggi (Bandura dalam Nevid, Rathus, &Greene, 2005). 

Kompleksnya persoalan mengenai pekerjaan dengan banyaknya persaingan, 

hambatan, dan tantangan yang dihadapi dapat membuat para pencari kerja terkendala 

dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, 

begitu pula dengan mahasiswa semester akhir. 
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Fenomena kesiapan menghadapi dunia kerja terlihat Data Badan Pusat Statistik 

(BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 

juta orang atau 5,5 persen. Tingkat pengangguran lulusan universitas meningkat dari 

5,34 persen menjadi 6,22 persen. Selain itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

juga menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat 

ini adalah pengangguran (Tempo, 2013).  

 Meningkatnya angka pengangguran disebabakan kurang percaya diri  dan tidak 

optimis para pencari kerja yang disebabkan oleh  ketidaksiapan mental lulusan baru 

ketika akan bekerja. Sepertinya kurikulum kampus belum mendesain sikap 

mahasiswa semester akhir  untuk bersiap diri secara mental untuk memasuki dunia 

kerja secara baik (https://dpr.merdeka.com diakses 28 April 2018). 

Dari fenomena diata``s terlihat bahwa mahasisiwa sememster akhir yang akan 

menjadi lulusan perguruan tinggi seolah tidak siap dan kurang percaya diri serta tidak 

optismis ketika lulus sarjana.  Holten, Juzoh, dan Chong ( dalam Putra,2016) 

menjelaskan bahwa karyawan freshgraduate akan memiliki waktu yang sulit, 

mengecewakan, dan penuh tekanan pada tahun pertama mereka bekerja. Individu 

membutuhkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi transisi memasuki dunia kerja 

yang penuh tekanan, sehingga mereka perlu meningkatkan dirinya untuk masuk 

dalam dunia kerja. 

Mahasiswa semester akhir dituntut untuk memiliki kesiapan mental dalam 

memasuki dunia kerja. Mahasiswa semester akhir yang  merasa tidak mampu 

mempersiapkan diri dengan baik, maka mahasiswa tersebut cenderung akan khawatir 

https://dpr.merdeka.com/
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bagaimana cara untuk menghadapi dunia kerja yang penuh dengan tantangan. 

Kesiapan mahasiswa semester akhir dalam memasuki dunia kerja terlihat dari hasil 

wawancara dengan beberapa mahasiswa semester akhir di Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu FD, TR, DY dan SM, 

Berikut hasil wawancara:  

” Memasuki dunia kerja, mungkin saya belum terlalu siap ya, 

tapi, kalau menurut saya mencari pekerjaan saat ini cukup 

sulit dengan tingkat persaingan yang cukup tinggi ditambah 

lapangan pekerjaan yang juga tidak banyak, juga banyak 

perusahaan yang mengajukan persyaratan harus memiliki 

pengalaman kerja. Selama saya menjadi mahasiswa jujur saya 

belum pernah mencoba untuk bekerja dan sama sekali tidak 

memiliki pengalaman kerja. Saya masih merasa pesimis untuk 

terjun kedunia kerja karena belum memiliki pengalaman, 

sedangkan sebagian teman saya telah pernah bekerja” (Hasil 

wawancara dengan FD, 4 Januari 2018) 

 

Sedangkan TR menuturkan sebagai berikut: 

“Mmmm, saya merasa zaman sekarang sangat sulit 

mendapatkan pekerjaan, tetapi saya tidak terlalu khawatir 

karena dahulunya saya pernah bekerja, jadi saya tidak terlalu 

khawatir dan Insya Allah akan optimis untuk menghadapi 

dunia kerja” (Hasil wawancara dengan TR, 4 Januari 2018) 

 

Selanjutnya DY mengungkapkan bahwa: 

“Untuk kesiapan menghadapi dunia kerja khusus pada saat ini, saya 

mengakui belum terlalu siap, karena saya merasa belum mempunyai 

pengalaman dalam bekerja, tetapi saya akan selalu optimis karena tujuan 

kuliah adalah untuk bekerja, jadi siap atau tidak siap untuk memasuki 

dunia kerja saya telah meniatkan dalam hati setelah tamat nanti saya 

akan mencari dan akan mendapat pekerjaan” (Hasil wawancara dengan 

DY, 5 Januari 2018) 
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 Sedangkan SM sendiri menuturkan sebagai berikut: 

 “Jujur saja, kalau diri saya jujur sangat belum siap untuk terjun 

langsung ke dunia pekerjaan, tetapi yang namanya pekerjaan 

bagi saya tidak untuk ditakuti dan tidak perlu khawatir, Insya 

Allah saya akan siap untuk mendapatkan pekerjaan, karena 

menurut saya kekhawatiran itu akan hilang sendiri seiring 

dengan berjalannya waktu” (Hasil wawancara dengan SM, 5 

Januari 2018) 

 

Dari hasil wawancara di atas terlihat sebagian mahasiswa memiliki sikap yang 

optimis dalam diri untuk masuk dalam dunia kerja dengan alasan memiliki bekal 

kemampuan pengetahuan, pengalaman dan kesiapan diri, namun ada sebagian lainnya 

cenderung memiliki sikap pesimis masuk dalam dunia kerja. Menurut Ginting ( 

Kuriawan, priyatama& Karyanata, 2012) Salah satu penentu bagi mahasisiwa 

semester akhir dalam menghadapi dunia kerja adalah sikap positif. Sikap positif  

untuk masuk dalam dunia kerja. yaitu merasa yakin bahwa masalah dapat teratasi. 

Sikap positif ini menujukkan artinya yang dengan optimisme.  

Orang yang optimis dalam menghadapi kegagalan cenderung menyikapinya 

dengan respon yang aktif dan tidak putus harapan. Orang yang optimis juga menggap 

kegeglan disebbakan oleh sesuatu hal yang dapat diubah sehingga mereka berhasil 

dimasa-masa yang akan datang (seligmen dalam Golmen , 2005).  

Optimisme menurut Seligman (2006)  adalah keyakinan individu bahwa 

peristiwa buruk atau kegagalan hanya bersifat sementara, tidak mempengaruhi 

aktivitas dan tidak mutlak disebabkan diri sendiri tetapi bisa situasi, nasib atau 

individu lain. Individu yang optimis menganggap kegagalan disebabkan oleh sesuatu 

hal yang dapat diubah, sehingga dapat berhasil pada masa-masa mendatang. Individu 



 5 

yang pesimis menerima kegagalan sebagai kesalahanya sendiri, menganggapnya 

berasal dari pembawaan yang telah mendarah daging yang tidak dapat diubah. 

Mahasiswa semester akhir yang kurang optimis dalam menghadapi dunia kejra 

cenderung akan khawatir bagaimana cara untuk menghadapi dunia kerja yang penuh 

dengan tantangan. Menurut Lee (2004) untuk menghadapi tantangan dan  

menyelesaikan masalah diperlukan pertimbangan pengambilan keputusan yang baik, 

perasaan berharga, percaya diri yang tinggi dan memiliki keberanian. 

Menurut Creed, dkk (2002), optimisme yang tinggi berhubungan dengan 

rencana karir yang tinggi, eksplorasi, kepercayaan pengambilan keputusan, dan 

tujuan karir. Mahasiswa semester akhir yang optimis akan dapat menerima kenyataan 

dan dapat membina semangat yang kuat dan aktif dalam hidupnya, sehingga ia dapat 

memandang masa depannnya dengan penuh pengharapan. Ginnis (1995) 

mengungkapkan bahwa orang yang optimis berani menerima kenyataan dan 

mempunyai pengharapan yang besar pada hari esok. 

Individu yang optimis cenderung memiliki pandangan positif dalam 

menghadapi suatu permasalahan. Cara pandang yang positif akan menimbulkan 

perasaan mampu menghadapi suatu permasalahan. Menurut Scheir dan Cerver 

(1992), orang optimis akan fokus pada penyelesaian masalah. Masalah dapat dikenali 

dengan baik apabila seseorang fokus terhadap masalah yang akan dihadapinya ketika 

akan menghadapi dunia kerja. Menurut Seligman (1991) optimisme adalah suatu 

pandangan secara menyeluruh, melihat hal yang baik, berpikiran positif, dan mudah 

memberikan makna bagi diri. Individu yang optimis mampu menghasilkan sesuatu 
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yang lebih baik dari yang telah lalu, tidak takut pada kegagalan, dan berusaha untuk 

tetap bangkit mencoba kembali bila gagal (Ghufron dan Risnawita, 2012). 

 Menurut Seligman (1991), faktor- faktor yang mempengaruhi optimisme masa 

depan adalah: kepercayaan diri, harga diri, akumulasi pengalaman sukses, dukungan 

sosial. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya optimisme masa 

depan seseorang adalah kepercayaan diri. Mahasiswa semester akhir yang memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi akan memiliki optimism menghadapi dunia kerja  yang 

tinggi pula, mahasiswa tersebut juga akan mampu menyikapi permasalahan yang 

akan dihadapinya ketika akan memasuki dunia kerja.  Mahasiswa tidak akan 

menganggap bahwa dunia kerja adalah sebagai ancaman yang harus dihindari, tetapi 

mahasiswa dapat menyikapi hal tersebut sebagai sebuah proses belajar dan tantangan. 

Seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi cenderung akan lebih 

optimis dalam melakukan berbagai macam hal. 

Mahasiswa semester akhir  dalam mempersiapkan diri  memasuki dunai kerja 

haruslah memiliki kepercayaan diri . Kepercayaan diri seperti yang dikatakan oleh 

Bandura (dalam Kumara, 2001) adalah merupakan kondisi psikis yang mendasar 

guna mencapai keberhasilan dalam melakukan sesuatu tugas kehidupan seperti yang 

diharapkan. Kepercayaan diri merupakan salah satu bagian dari kunci keberhasilan 

hidup seseorang.  

Rendahnya kepercayaan diri tentu akan menghambat seseorang untuk 

mencapai harapannya, bila ia kurang percaya diri, tentu ia kurang berani untuk 

melakukan sesuatu kegiatan atau usaha. Rogers (dalam Shinta, 2006) menyatakan 
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bahwa seseorang yang kurang percaya diri akan merasa dirinya tidak aman, tidak 

bebas, takut, ragu-ragu, murung, kurang berani, rendah diri, pemalu, sering 

membuang-buang waktu dan cenderung menyalahkan suasana luar sebagai penyebab 

ketidakmampuannya. 

Mahasiswa yang kurang percaya diri tentu akan memiliki perasaan kurang 

berani untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha khususnya dalam mencari 

pekerjaan. Kurangnya rasa percaya diri itu disebabkan oleh perasaan tidak yakin 

terhadap kemampuannya, merasa rendah diri bila bersaing dengan pelamar kerja 

lainnya. Akibatnya mahasiswa tersebut akan memiliki kekhawatiran untuk 

menghadapi duna kerja nantinya, selain itu mahasiswa tersebut akan menunda waktu 

untuk berusaha mengembangkan potensi-potensi dan kemampuan yang dimilikinya 

karena dalam dirinya ia sudah beranggapan bahwa dirinya tidak mampu.  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian mengenai “Hubungan Antara 

Kepercayaan Diri Dengan Optimisme Dalam Menghadapi Dunia Kerja Pada 

Mahasiswa Semester Akhir di Fakultas Psikologi” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara 

kepercayaan diri dengan optimisme menghadapi dunia kerja pada mahasiswa 

semester akhir di Fakultas Psikologi?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan 

diri dengan optimisme dalam menghadapi dunia kerja pada mahasiswa semester akhir 

di Fakultas Psikologi. 

 

D. Keaslian Penelitian  

Penelitian yang berkaitan dengan yang diteliti sebenarnya telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu meskipun dengan subjek dan variabel yang secara 

substansi berbeda.Variabel bebas dari penelitian ini adalah kepercayaan diri 

sedangkan variabel terikatnya adalah optimisme menghadapi dunia kerja dan 

subjeknya mahasiswa fakultas psikologi semester akhir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2011), dengan judul Hubungan 

Antara Kepercayaan Diri Dengan Optimisme Masa Depan Pada Siswa program 

Akselerasi. Sampel penelitian diambil dari siswa akselerasi pada tingkat SMA, dan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri berpengaruh signifikan 

terhadap optimisme masa depan pada siswa program akselerasi. 

Selanjutnya penelitan yang dilakukan oleh Yunita (2013), dengan judul 

Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

pada Mahasiswa Semester Akhir Universitas Muhammadiyah Surakarta. Subjek 

dalam penelitian ini berjumlah 185 responden, dan hasil penelitiannya diketahui 

bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan 

kecemasan menghadapi dunia kerja. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010), dengan judul Hubungan 

antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Dalam Menghadapi dunia Kerja pada 

Mahasiswa Semester akhir di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah 90 orang mahasiswa. Hasil dari 

penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan kecemasan 

dalam menghadapi dunia kerja pada mahasiswa semester akhir. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu–ilmu psikologi, khususnya psikologi Sosial dan organisasi 

serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkenaan dengan hubungan kepercayaan diri dengan optimisme 

menghadapi dunia kerja pada mahasiswa semester akhir. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

mahasiswa semester akhir, dimana dengan hasil penelitian ini mahasiswa 

semester akhir diharapkan mampu mengembangkan kepercayaan diri mereka 

ketika menghadapi dunia kerja. Tujuannya adalah agar mereka lebih mampu 

mengoptimalkan kemampuan pribadinya dalam mempersiapkan diri serta 

menumbuhkan sikap yang optimis dalam menghadapi dunia kerja. 
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b. Bagi disiplin ilmu psikologi  

Setelah mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan 

optimisme pada mahasiswa semester akhir dalam menghadapi dunia kerja, 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi tenaga pengajar psikologi 

umum untuk mengembangkan kualitas kepercayaan diri pada mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


