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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah banyak mencatat bahwa orang-orang yang sukses adalah

mereka yang mempunyai tujuan hidup di masa depan dan membuat langkah-

langkah perencanaan untuk dapat mencapai tujuan hidupnya atau orang-orang

yang memiliki harapan. Individu yang tidak mempunyai harapan atau tujuan

hidup beserta perencanaannya akan merasa bingung dan hanya mengikuti arus

kehidupan. Dalam kenyataannya, tidak sedikit individu yang seolah membiarkan

kehidupannya berjalan seperti air mengalir. Individu berprinsip bahwa hidup

harus dijalani sebagaimana adanya. Memikirkan masa depan dan membuat

perencanan pencapaian bukan menjadi suatu hal yang diprioritaskan. Di sisi lain,

era globalisasi menuntut individu untuk dapat menjadi individu yang berprestasi,

kompeten, dan mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat tidak

terkecuali mahasiswa (Afifah, 2011).

Mahasiswa yang berada pada fase dewasa awal mempunyai tugas

perkembangan yang harus dilalui yaitu mendapatkan pekerjaan atau mulai

bekerja, memilih teman hidup, belajar hidup bersama suami atau istri membentuk

suatu keluarga, mengelola rumah tangga dan lain sebagainya. Dari berbagai tugas

perkembangan yang harus dilalui mahasiswa, salah satunya yang merupakan tugas

yang paling penting bagi mahasiswa untuk kehidupan masa depan dan untuk

melanjutkan ke tugas perkembangan selanjutnya adalah mendapatkan pekerjaan.

Hal ini menjadi penting karena mendapatkan pekerjaan adalah persiapan awal
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bagi mahasiswa untuk mandiri secara ekonomi dan untuk mencapai kesejahteraan

hidup. Oleh karena itu, mahasiswa seharusnya sudah memiliki perencanaan terkait

dengan harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang

Snyder dan Lopez (2007) menjelaskan bahwa orang yang memiliki

harapan yang tinggi akan cenderung sukses dalam mewujudkan keinginannya dan

menghasilkan emosi-emosi yang positif. Begitu sebaliknya, individu dengan

harapan yang rendah cenderung gagal dan memiliki banyak kesulitan dalam

mengatasi hambatan untuk mewujudkan keingiannya. Oleh karena itu, individu

dengan harapan yang rendah cenderung banyak mengalami emosi yang negatif.

Penelitian Marquez (2009) menunjukkan bahwa pemikiran anak-anak tentang

harapan secara positif berhubungan dengan kompetensi yang dirasakan dan harga

diri, dan secara negatif berasosiasi dengan depresi. Anak-anak dan mahasiswa

yang dilaporkan memiliki harapan tinggi, melihat diri mereka secara positif

(Marques, 2009). Hal ini dibutuhkan mahasiswa selaku individu yang berada pada

masa dewasa awal yang memiliki keinginan untuk mendapatkan apa yang

diinginkan setelah lulus sarjana agar melihat diri mereka secara positif dengan

memiliki harapan yang tinggi dan agar lebih dapat mempersiapkan diri

menghadapi persaingan yang ketat dalam lapangan pekerjaan mengingat

banyaknya lulusan perguruan tinggi baik Strata 1 maupun Strata 2 yang tak

kunjung mendapat pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikannya.

Menurut Sadarojen (2008) berdasarkan data statistik BPS April 2011

jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebanyak 9.132.104 jiwa. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 41% (3.763.971 jiwa) adalah tamatan SMA, Diploma,
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Akademi dan Universitas atau pengangguran terpelajar. Diantara jumlah

pengangguran tersebut, 2.615 jiwa tergolong hopeless job (merasa tidak yakin

mendapat pekerjaan), 436.164 diantaranya adalah tamatan SLTA, diploma,

akademi, dan universitas. Ibrahim (2003) mengungkapkan bahwa salah satu

penyebab dari tingginya tingkat pengangguran adalah karena kalangan terdidik

tidak memiliki rencana hidup. Sejak kecil, mereka belum terlatih untuk

merencanakan masa depan sehingga tidak mampu melihat hubungan antara apa

yang dipelajari di bangku pendidikan dengan masa depan yang diinginkan

(Afifah, 2011).

Berdasarkan data statistik BPS Agustus 2012 jumlah pengangguran

terbuka di Riau dilihat dari tingkat pendidikannya sebanyak 107.774 jiwa. Dari

jumlah tersebut, sebanyak 3.398 jiwa adalah tamatan Diploma I/ II/ III/ Akademi,

dan sebanyak 7.906 jiwa dari tamatan Universitas (BPS Pekanbaru, 2012).

Kesadaran akan fenomena tersebut tidak jarang menimbulkan kekhawatiran

masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dalam memperoleh

pekerjaan yang sesuai dengan harapan.

Mahasiswa yang belum memiliki gambaran tentang harapan pekerjaan

setelah menamatkan sarjana memiliki alasan untuk fokus pada perkuliahan dan

bagaimana agar dapat menamatkan bangku kuliah secepatnya. Mahasiswa

membiarkan kehidupan berjalan seperti air mengalir, mementingkan waktu

sekarang dan memikirkan masa depan setelah lulus sarjana. Mahasiswa yang tidak

memiliki mimpi atau tujuan beserta perencanaannya ini akan merasa bingung

untuk menghadapi masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan apa yang

diungkapkan oleh Nurmi (dalam Afifah, 2011) bahwa secara umum pikiran dan
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tingkah laku manusia mengarah pada kejadian dan hasil yang nanti akan

didapatkannya. Apa yang akan terjadi di masa depan, memotivasi seseorang untuk

melakukan tingkah laku tertentu.

Mencermati dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan pada tiga

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau mengenai harapan, tanggal 31

Oktober-16 November 2013, mahasiswa pada umumnya memiliki harapan untuk

sukses dalam berbagai hal namun mahasiswa masih meragukan harapannya dan

terdapat mahasiswa belum berani menggambarkan masa depan karena takut tidak

mendapatkan apa yang diinginkan seperti yang dikatakan oleh WL:

“Kalo harapan ya ada sih wit, pengen lulus secepatnya, pengen punya
kerjaan.”(W.01.WL:3-5)

“Ya mungkin saya sih kalo dibilang memiliki harapan yang tinggi itu
gag, tapi saya punya keinginan-keinginan yang mau saya raih, tapi
belum yakin takut gag sesuai dengan keinginan.”(W.01.WL:13-18)
Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh SN dan AN:

“Ya pengen hidup mapan, cepet selesai kuliah.”(W.01.SN:9-10)
“Kalo untuk sekarang ya begini aja dulu wit, aku memang punya
keinginan tapi belum yakin, takut maleset wit gag sesuai
target.”(W.01.SN:16-19)

“Punya, kakak masih pengen malanjutkan pendidikan kakak ke S2 dek,
insyaallah. Kalo kita kan untuk S1 aja rasanya belum cukup bekalnya
lagi dek, masih bingung mau diarahkan kemana.”(W.01.AN:5-12)
“Yaaa, kakak juga gag bisa bilang 100%, dek. Dengan bismillah, jika
kita punya keinginan dan kita berusaha, insyaallah akan tercapai. Tapi
kembali lagi, tetap Allah yang menentukan.”(W.01.AN:21-26)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat mahasiswa

memiliki target yang ingin dicapai, hanya saja mahasiswa masih meragukan akan

terwujudnya target tersebut. Terdapat juga mahasiswa yang belum

menggambarkan masa depan yang seperti apa yang akan mereka raih. Bermimpi

untuk mendapatkan pekerjaan layakpun masih belum berani mengingat tingginya

angka pengangguran di Indonesia.
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Mencermati wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa

tentang harapan mereka untuk pekerjaan di masa yang akan datang, hampir semua

mahasiswa itu mengutarakan bahwa mereka memiliki harapan akan mendapatkan

pekerjaan setelah lulus sarjana. Seperti yang dikatakan WL, SN dan AN:

“Kita setelah lulus kuliah pasti mau kerja, saya juga pengennya dapet
kerja yang sesuai dengan bidang kuliah kan. Tapi, kalo sekarang ini
ngeliat pengangguran banyak, agak-agak khawatir juga ya. Cuma ya,
sebisa mungkin melakukan usaha-usaha untuk dapet pekerjaan yang
diinginkan.”(W.01.WL:19-27)

“Belum bisa bilang mau kerja ini mau kerja itu, kita liat di lapangannya
aja lah besok wit. Zaman sekarang pun susah cari kerja, harus pake duit
dulu wit baru lancar urusan.”(W.01.SN:20-25)

“Kakak mau nya dapet kerja yang sesuai dengan keinginan kakak kan dek,
maka nya kakak mau ngambil S2 sebagai batu loncatan jga, mudah-
mudahan kakak bisa dapet kerja yang kakak mau.”(W.01.AN:27-32)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap mahasiswa

memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, suatu harapan akan

tercapai jika tujuan yang menjadi target dibarengi dengan adanya motivasi dari

dalam diri dan usaha-usaha untuk mewujudkannya.

Menurut Snyder dan Lopez (2007) tinggi rendahnya harapan seseorang,

ditunjukkan melalui seberapa besar usahanya dalam mencapai tujuan yang

diinginkan. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan harapan dibutuhkan

keyakinan diri mahasiswa bahwa ia mampu mewujudkan harapan tersebut.

Harapan berarti melepaskan semua beban berat kepahitan yang merusak,

kebencian, rasa takut, dan rasa bersalah (Olson, 2005).

Menurut Olson (2005) harapan adalah keputusan dimana hanya ada sedikit

bukti yang mendukung keputusan itu. Harapan tidak dibutuhkan pada hari-hari
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biasa disaat hidup berjalan dalam rutinitas yang sama. Harapan adalah sebuah

keputusan yang dibuat dalam kegelapan hidup, dimana terdapat rasa sakit dan

keputusasaan, dan seringkali dalam bayangan kematian. Oleh karena itu,

diperlukan keyakinan pada diri seseorang atas kemampuan yang dimiliki agar

tidak mengalami keputusasaan dan dapat mengembangkan kemandirian serta

kreativitasnya, sebagai ciri individu berkualitas yang sangat dibutuhkan untuk

menghadapi masa depan. Keyakinan atas kemampuan yang dimiliki seseorang

dalam mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam hidup disebut efikasi

diri (Ghufron dan Risnawati, 2012). Dalam penelitiannya, Rachmawati (2012)

mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan karir

seseorang adalah efikasi diri.

Efikasi diri tidak berfokus pada jumlah kemampuan yang dimiliki individu

tetapi pada keyakinan tentang apa yang mampu dilakukan dengan apa yang

dimiliki pada berbagai variasi situasi dan keadaan. Efikasi diri merupakan

kontributor yang penting untuk mencapai suatu prestasi, apapun kemampuan yang

mendasarinya (Pudjiastuti dkk, 2012). Bandura (dalam Ghufron dan Risnawati,

2012) mendefinisikan efikasi diri adalah keyakinan individu mengenai

kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugas atau tindakan yang diperlukan

untuk mencapai hasil tertentu.

Penelitian Betz (dalam Pudjiastuti dkk, 2012) selama 20 tahun telah

menunjukkan bahwa ekspektasi efikasi diri memang secara signifikan

mempengaruhi pilihan karir, kinerja, dan kegigihan. Dalam penelitiannya yang

pertama, Betz dan Hacket meminta mahasiswa dan mahasiswi untuk melaporkan

apakah mahasiswa merasa bahwa dirinya mampu menamatkan kuliahnya di
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berbagai jurusan. Meskipun mahasiswa dan mahasiswi itu tidak berbeda dalam

hasil tes kemampuannya, tetapi mereka berbeda secara signifikan dalam persepsi

tentang kemampuan dirinya.

Selain dengan efikasi diri, berpikir positif sebagai sumber kekuatan dapat

membantu individu memikirkan solusi sampai mendapatkan keinginan individu.

Pikiran merupakan alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang

dinilai lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri. Berpikir dapat membantu

individu membedakan yang bermanfaat dan tidak, antara halal dan haram, positif

dan negatif. Berpikir dapat membantu individu memilih yang cocok bagi dirinya

dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut (Elfiky, 2009).

Karakteristik mahasiswa secara umum yaitu stabilitas dalam kepribadian

yang mulai meningkat, karena berkurangnya gejolak-gejolak yang ada didalam

perasaan. Mahasiswa cenderung memantapkan dan berpikir dengan matang

terhadap sesuatu yang akan diraihnya, sehingga mereka memiliki pandangan yang

realistik tentang diri sendiri dan lingkungannya. Hasil wawancara selanjutnya

tentang cara pemikiran,  mahasiswa menunjukkan tanggapan yang berbeda-beda.

Terdapat mahasiswa yang mengatakan bahwa masa depan belum menjadi

fokusnya saat ini. Hal yang menjadi fokusnya saat ini ialah menjalani kuliah dan

dapat lulus tepat waktu. Jika memikirkan tentang masa depan, mahasiswa takut

karena ketika mahasiswa lulus dan diwisuda, mereka harus siap untuk hidup

mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan jika masih duduk dibangku

perkuliahan, sebagai individu mahasiswa menganggap bahwa mereka masih

dalam tanggung jawab orang tua. Seperti yang dikatakan WL dan SN:
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“Kalo sekarang masih fokus sama kuliah aja wit, memperbaiki nilai-nilai
kuliah dan berusaha untuk tamat tepat waktu.”(W.01.WL:43-46)
“Sekarang ni jalani aja lah yang ada ni dulu wit, belum begitu
memikirkan yang besok-besoknya, soalnya kan kalo udah lulus kuliah, kita
mau gag mau harus bisa mandirikan, gag dikasih uang saku lagi sama
orang tua.”(W.01.SN:27-33)

Sedangkan mahasiswa lain, mengungkapkan bahwa masa depan itu

penting dan perlu diperhatikan dengan berusaha lulus sarjana tepat waktu,

mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keinginan. Karena,

mahasiswa ini merasa memiliki kemampuan untuk mencapai keinginanannya

walaupun masih terdapat keraguan. Seperti yang dikatakan AN:

“Kakak mau nya dapet kerja yang sesuai dengan keinginan kakak kan dek,
maka nya kakak mau ngambil S2 sebagai batu loncatan jga, mudah-
mudahan kakak bisa dapet kerja yang kakak mau. Berusaha dapet nilai
baik, lulus cepat, insyaallah bisa S2, itu yang menjadi fokus kakak
dek.”(W.01.AN:27-36)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang belum memiliki tujuan

dan perencanaan ke depan tersebut adalah mahasiswa yang pemikirannya belum

positif dilihat dari mahasiswa tersebut belum dapat menerima kenyataan bahwa

usianya saat ini harus dapat mandiri dalam segala hal dan seharusnya bukan

bergantung terus menerus pada orang tua. Sedangkan mahasiswa yang memiliki

target dalam hidup adalah mahasiswa dengan pemikiran yang positif karena lebih

memusatkan pemikirannya ke depan dan optimis.

Connery (dalam Yuspita, 2007) mengungkapkan sebenarnya cara berpikir

seseoranglah yang membuat berani atau kalah sebelum berperang. Sebab, sering

terjadi sebelum melakukan sesuatu orang sudah merasa takut dengan bayangan

yang bukan-bukan. Takut kalau hal itu sungguh-sungguh menimpanya. Otak

sebenarnya senjata manusia, otaklah yang menuntun pemiliknya untuk menjadi



9

orang yang berpikir berani atau sebaliknya. Penelitian yang telah dilakukan

tentang berpikir positif oleh Arsy (2011) yaitu semakin individu berpikir positif

maka kecemasan akan masa depan akan menurun. Individu akan lebih

memandang dirinya secara positif.

Individu dengan harapan yang tinggi akan mampu untuk sukses

membangun rencana darimana dan kemana yang individu inginkan, karena

individu itu melengkapinya dengan sebuah kepercayaan pada kemampuan diri

untuk memelihara tujuan yang akan dicapai. Faktanya, penelitian yang

mendukung hal ini yaitu: beberapa pembuktian investigasi empirik bahwa

individu dengan harapan yang tinggi akan sukses dalam banyak variasi bidang,

seperti akademik, atletik, dan baik secara fisik maupun kesehatan secara

psikologis (Burns, 2010).

Jadi, dengan memiliki harapan mahasiswa akan lebih terarah pada tujuan

yang menjadi target pencapaian serta dapat menyusun rencana untuk mewujudkan

tujuan tersebut. Pemikiran yang positif dan efikasi diri yang tinggi dapat

menumbuhkan harapan akan kesuksesan masa depan individu. Sebaliknya,

pemikiran yang negatif dan efikasi diri yang rendah dapat membuat seseorang

takut atau tidak berani untuk menghadapi tantangan hidup dan menggapai masa

depannya.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara Berpikir

Positif dan Efikasi diri terhadap Harapan Masa Depan pada Mahasiswa”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian

terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah berpikir

positif dan efikasi diri berhubungan dengan harapan masa depan pada

mahasiswa”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui

apakah ada hubungan antara berpikir positif dan efikasi diri dengan harapan masa

depan pada mahasiswa.

D. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema

penelitian yang sedang dilakukan penulis. Arsy (2011) melakukan penelitian

tentang hubungan antara berpikir positif dengan kecemasan menghadapi masa

depan pada mahasiswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berpikir positif

memiliki hubungan yang negatif dengan kecemasan menghadapi masa depan pada

mahasiwa. Semakin tinggi berpikir positif individu maka kecemasan menghadapi

masa depan pada mahasiwa semakin rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pudjiastuti dkk (2012) tentang

hubungan antara efikasi diri dengan orientasi masa depan area pendidikan pada

siswa kelas XI jurusan IPA menyatakan bahwa efikasi diri memiliki hubungan

yang positif dengan orientasi masa depan. Semakin rendah efikasi diri siswa maka

akan semakin menurun orientasi masa depannya.
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Creed, Patton & Bartrum (2002) dalam penelitiannya tentang optimisme

dengan variabel karir menemukan bahwa siswa dengan optimisme yang tinggi

menunjukkan hasil yang tinggi juga terhadap rencana dan penjelajahan karir masa

depannya, dan optimisme langsung mempengaruhi tujuan karir, perencanaannya

dan eksplorasi karir.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Guerra, Hsieh, & Sullivan

(2007) tentang self-efficacy and goal orientation menunjukkan bahwa siswa

dengan efikasi diri yang tinggi tampil dengan orientasi tujuan yang baik dari pada

siswa yang memiliki efikasi diri rendah. Banyak peneliti menemukan bahwa

efikasi diri sangat berhubungan dengan prestasi kuliah. Para peneliti juga

menunjukkan bahwa efikasi diri mempengaruhi motivasi akademik dan prestasi

karena siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung bekerja lebih keras

mengejar tujuan, dan memiliki banyak usaha dalam pencapaian tujuan tersebut.

Pramita (2008) juga melakukan penelitian kualitatif tentang harapan pada

empat remaja penyandang Thalasemia Mayor. Hasil penelitian menemukan bahwa

keempat subjek memiliki harapan yang tinggi dan pada keempat subjek tersebut

memiliki karakteristik optimisme yang baik, self-esteem, dan afek positif dalam

mencapai tujuan masing-masing subjek tersebut.

Dari beberapa penelitian sebelumnya maka perbedaannya dengan yang

dilakukan oleh penulis adalah penambahan pada variabel independen berpikir

positif (X1) dan efikasi diri (X2). Penelitan ini merupakan penelitian kuantitatif

dan penulis lebih terfokus pada harapan yang dimiliki oleh mahasiswa.
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E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian atau informasi

bagi kalangan akademik dan mahasiswa tentang berpikir positif, efikasi diri,

dan harapan masa depan serta untuk pengembangan teori keilmuan bagi para

ahli atau peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan

sumbangan yang positif bagi mahasiswa agar dapar berpikiran yang positif

dan memiliki efikasi diri untuk mewujudkan harapan masa depan mereka.

b) Bagi Instansi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran secara khusus

bagi pihak universitas agar dapat menjadi acuan untuk menyusun program

yang dapat memberikan gambaran dan mewujudkan harapan mahasiswa.


