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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Asumsi  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data. Data dari variable penelitian di uji normalitas dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

Release 16.0 yaitu dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Hasil uji normalitas pada variabel kematangan karir menunjukan 

adanya nilai uji Kolmogorov- Smirnov Z 0,525 dengan p>0,05. Sedangkan 

uji normalitas pada variabel efikasi diri sebesar 0,662 dengan p>0,05. 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa variabel kematangan karir dan efikasi diri memiliki sebaran data 

yang normal.  

2. Uji Linieritas 

Hasil uji linearitas menggunakan program Statistical Packages for 

Social Science (SPSS)16.00. Pengujian linieritas dilakukan dengan tujuan 

untuk melihat hubungan antara variabel kematangan karir dengan efikasi 

diri.  

Variabel kematangan karir dan variabel efikasi diri memiliki 

hubungan nilai F linearsebesar 45.966 dengan nilai p sebesar 0,00(P<0,01). 

Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan 

yang bersifat linier antara efikasi diri dan kematangan karir pada 

mahasiswa. 
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B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan juga uji linieritas maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Pada tahap penghitungan uji 

hipotesis ini bertujuan untuk menguji hubungan antara efikasi diri dengan 

kematangan karir dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment 

dengan menggunakan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS)16.00 

Hasil uji korelasi antara efikasi diri dengan kematangan karir 

menunjukkan nilai rxy =  0,665 dengan p<0,01 . Dari hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

efikasi diri dengan kematangan karir pada mahasiswa. Semakin tinggi 

efikasi diri maka semakin tinggi kematangan karir. 

C. Pembahasan 

Hasil uji korelasi antara efikasi diri dengan kematangan karir pada 

mahasiswa yang didapatkan dari hasil uji korelasi  dengan menggunakan  

teknik korelasi Product Momentmenunjukkan nlai rxy= 0,665 dengan p 

<0,01 yang berarti bahwa ada hubungan positif antara efikasi diri dengan 

kematangan karir pada mahasiswa. Dengan demikian hipotesis awal yang 

telah diajukan oleh peneliti yaitu ada hubungan positif yang sangat 

siginifikan antara efikasi diri dengan kematangan karir pada mahasiswa 

diterima. Hubungan positif yang terdapat dalam hipotesis dimaksudkan 

adalah semakin tinggi efikasi diri,maka semakin tinggi kematangan karir 

dan begitu juga sebaliknya.  

Seperti yang telah diungkapkan oleh Creed,dkk (Ardianti & Alsa, 

2015,hal.3) efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir adalah 
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keyakinan yang dimiliki seseorang dalam kapasitasnya untuk mengambil 

keputusan berkaitan dengan eksplorasi dan pilihan karir. Mahasiswa yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi akan berpikir bahwa setiap kesulitan atau 

tantangan yang dihadapi mahasiswa akan dapat terselesaikan dengan 

mudah dan selalu dapat dihadapi dengan keyakinan dan ketekunan diri. 

Sementara mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang rendah akan merasa 

setiap permasalahan yang dihadapi akan susah terselesaikan karena setiap 

melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah akan dianggap sia-sia dan 

tidak menghasilkan sesuatu. 

Pada masa ini, banyak remaja yang telah memasuki semester akhir 

memerlukan perencanaan masa depan agar setelah menyelesaikan studi 

mahasiswa tersebut dapat mencapai cita-cita atau karir yang sesuai dengan 

minat dan kemampuan mereka. Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil 

penelitian yang dilakukan Budiningsih (Ardianti & Alsa, 2015,hal.3) 

berhasil membuktikan bahwa efikasi diri mampu memprediksi 

pengambilan keputusan karir hingga sebesar 45,22% 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat 

bahwa kematangan karir pada mahasiswa semester akhir Unika 

Soegijapranata Semarang menunjukkan hasil mean empirik (ME) sebesar 

74,57 dengan standard deviasi (SDE) sebesar 9,329. Berdasarkan data 

tersebut maka terdapat 11 mahasiwa dengan kategori kematangan karir 

mahasiswa rendah,39 mahasiswa dengan kategori kematangan karir sedang, 

dan 10 mahasiswa dengan kategori kematangan karir tinggi. 

Hasil analisa tersebut dapat menunjukkan bahwa sebagian dari 

mahasiswa tingkat akhir di Unika Soegijapranata Semarang mampu 
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menetapkan pilihan karir yang diinginkan dengan meliputi berbagai macam 

aspek yakni Career Planning,Career Exploration,Career Decision 

Making,World of Word Information. 

Selanjutnya peneliti juga melakukan analisis data terhadap variabel 

efikasi diri yang menunjukkan hasil mean empirik (ME) 72,33 dengan 

standard deviasi (SDE) sebesar 8,428. Berdasarkan data tersebut dapat 

diperoleh data terdapat 10 mahasiswa dengan kategori efikasi diri rendah,34 

mahasiswa dengan kategori efikasi diri sedang, dan 16 mahasiswa dengan 

kategori efikasi diri tinggi.Hal ini juga dipengaruhi oleh aspek-aspek efikasi 

diri seperti kognisi,afeksi,motivasi,dan juga seleksi.   

Sumbangan efektif efikasi diri terhadap kematangan karir pada 

mahasiwa semester akhir Unika Soegijapranata Semarang sebanyak 

44,22%  sisanya sebanyak 55,78 %  dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

faktor keluarga, faktor sosial ekonomi,komitmen terhadap karir, nilai 

kerja,self esteem,gender,serta kemampuan memutuskan pilihan karir 

Berdasarkan dari adanya hipotesis yang diajukan peneliti 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara 

efikasi diri dengan kematangan karir pada mahasiswa. Semakin tinggi 

efikasi diri maka semakin tinggi kematangan karir dan sebaliknya. Maka 

dapat dikatakan bahwa subjek yang merupakan mahasiswa semester akhir 

di Unika Soegijapranata Semarang mampu mencapai kematangan karir dan 

dapat menentukan karir sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bandura (Al-Arifin, 2013, hal 8) yang 

berpendapat bahwa efikasi diri merupakan suatu keyakinan yang ada apa 

diri individu bahwa individu mampu untuk mengatasi banyak hal termasuk 

dalam tindakan untuk mencapai tujuan,yaitu tercapainya kematangan karir. 
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Penelitian lain yang mendukung bahwa kematangan karir penting 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (Widyaastuti & 

Widyowati,2015,hal. 87) menyatakan bahwa kematangan karir amatlah 

penting dalam menentukan jurusan pendidikan yang tepat, siswa yang 

kurang memiliki kesadaran mengenai kemampuan dan minat yang dimiliki 

dirinya dapat memiliki persepsi yang salah tentang karir yang akan dipilih 

dan kurang termotivasi dalam menjalankan bidang karir yang dipilihnya. 

Maka dari pemaparan di atas terbukti bahwa efikasi diri penting dalam 

kehidupan masing-masing individu agar dalam proses pencapaian 

kematangan karir mahasiswa memiiki keyakinan agar dapat menyelesaikan 

suatu tugas tertentu demi tercapainya tujuan, selain itu mahasiswa juga 

menyadari akan pentingnya perencaan dalam pemilihan karir agar 

mahasiswa dapat menggeluti bidang karir sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh individu. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, tentu saja peneliti menyadari 

bahwa penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Adanya kelemahan 

dalam penelitian ini, yaitu. adanya social desirability yaitu kecenderungan 

pada beberapa subjek penelitian memberikan jawaban yang hanya sesuai 

dengan harapan sosial atau sesuai dengan norma yang berlaku sehingga 

kurang sesuai dengan apa yang terjadi pada diri subjek. 

 


