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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa merupakan sebutan untuk seseorang yang sedang menempuh 

pendidikan lanjut di suatu Universitas, Institusi Pendidikan atau Perguruan Tinggi 

setelah melewati masa pendidikan jenjang SMA / SMK sederajat. Mahasiswa 

memegang peranan sebagai status pelajar tertinggi setelah melewati pendidikan 

sekolah dasar, menengah dan akhir. Pada awal seseorang menyandang status 

sebagai mahasiswa baru biasanya sifat dan kebiasaan saat masih berada di bangku 

SMA masih melekat dan dapat dikatakan bahwa individu berada pada masa 

peralihan. Selama masa perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengeksplorasi 

pengetahuan dan kemampuan dalam bidang akademis maupun non akademis. 

Mahasiswa juga diharapkan untuk semakin matang dalam mengambil keputusan 

maupun langkah-langkah yang akan ditempuh seiring berjalannya waktu menuju ke 

usia dewasa awal maupun dewasa madya. Sesuai dengan hal tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa seorang mahasiswa mempunyai tanggung jawab serta tuntutan 

yang besar untuk memenuhi usaha konkritnya guna mempersiapkan masa depan. 

Menurut Papalia, Olds & Feldman dikutip dalam (Tangkeallo, Purbojo & 

Sitorus, 2014) bahwa berdasarkan tahapan perkembangannya, mahasiswa 

dikategorikan pada usia dewasa awal/muda apabila sedang menempuh pendidikan 

tingkat akhir. Masa dewasa muda memiliki tugas perkembangan berkaitan dengan 

masa depan terutama dalam hal karir, pendidikan, dan pernikahan atau 
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pembentukan keluarga (Rice & Dolgin, 2008). Schaie & Wils dalam (Papalia, 

Olds, & Feldman, 2009) mengatakan bahwa pada masa dewasa muda, individu 

menggunakan ilmu pengetahuan yang didapat untuk mengejar tujuan di masa 

depan seperti karir dan keluarga. Schaie dalam (Santrock, 2002) menambahkan 

bahwa usia dewasa muda telah memasuki fase prestasi (achieving stage), di mana 

penerapan intelektualitas dilibatkan dalam fase ini guna mengatasi situasi dan 

kondisi yang memiliki konsekuensi besar ketika mencapai tujuan jangka panjang, 

seperti pencapaian karir dan pengetahuan, sehingga hal ini harus direncanakan dan 

direalisasikan dalam rancangan hidup seseorang guna masa depannya.  

Ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh seorang mahasiswa semasa 

perkuliahan dapat menjadi dorongan bagi individu untuk bertindak dalam mengambil 

langkah-langkah yang tepat guna meraih masa depannya. Seperti halnya dengan 

yang diuangkapkan oleh Schaie (Santrock, 2017) bahwa di masa dewasa awal, 

individu sering kali beralih dari memperoleh pengetahuan menjadi mengaplikasikan 

pengetahuan. Pengaplikasian pengetahuan tersebut yang dapat menunjang 

keberhasilan  pada aspek motivasi, perencanaan dan evaluasi. Selain itu, 

pengambilan keputusan juga menjadi hal yang krusial bagi individu untuk memulai 

langkah. Sejalan dengan itu Santrock (dalam Dahl, 2004) mengatakan bahwa pada 

tahap perkembangan usia remaja, pengambilan keputusan akan lebih bijaksana 

apabila dilakukan ketika suasana hati sedang tenang, sebaliknya apabila suasana 

hati sedang dalam kondisi emosional maka memungkinkan seseorang untuk 

mengambil keputusan tidak bijaksana. 
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Bagi seorang mahasiswa mempersiapkan kelulusan merupakan hal yang 

sangat penting begitu pula ketika mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. 

Mahasiswa tingkat akhir harus memiliki gambaran dasar terkait dengan hal-hal yang 

akan dikerjakannya nanti termasuk juga dalam pengambilan keputusan (decision-

making). Gambaran inilah yang disebut juga dengan orientasi masa depan.  

Menurut Nurmi (dalam Steinberg, 2009) Orientasi masa depan adalah suatu 

cara pandang individu dalam memandang masa depannya yang tergambar melalui 

berbagai pandangan, harapan, minat, motif, dan ketakutan individu di masa yang 

akan datang.  Nurmi (2004) menambahkan bahwa ruang lingkup orientasi masa 

depan meliputi motivasi, perencanaan, dan evaluasi. Motivasi berkaitan dengan hal-

hal yang dapat mempengaruhi individu dalam menentukan yang diminati dimasa 

depan, perencanaan berkaitan dengan bagaimana individu dalam menyusun 

langkah-langkah guna mencapai hal yang diinginkannya sedangkan evaluasi 

menyangkut dengan tingkat keyakinan dan harapan bahwa tujuan yang telah 

direncanakan dapat terealisasi. Gambaran inilah yang memungkinkan individu untuk 

menentukan tujuan yang akan diambil, melakukan antisipasi terhadap kejadian-

kejadian yang memungkinkan terjadi kedepan serta mengevaluasi sejauh mana 

tujuan-tujuan tersebut dapat dikontrol dan direalisasikan.  

Trommsdorf (dalam Steinberg, 2009) menyatakan bahwa orientasi masa 

depan adalah fenomena kognitif motivasional yang kompleks, berupa gambaran / 

cara pandang tentang diri kedepan dalam upaya untuk mengantisipasi maupun 

mengevaluasi  berkaitan pada hubungan interaksi dengan lingkungan. Trommsdorf 

(dalam Hermawati, 2013) menyatakan bahwa kriteria orang yang berorientasi pada 
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masa depan akan berusaha melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan 

subjektifnya, juga berkaitan dengan kecenderungan untuk mendekatkan atau 

menjauhkan diri pada suatu hal. Kecenderungan yang dimaksud adalah sikap untuk 

lebih optimis atau sebaliknya lebih pesimis.  

Mahasiswa tingkat akhir dikategorikan sebagai seseorang yang memasuki 

usia dewasa awal, maka seharusnya tugas-tugas perkembangan pada usia remaja 

akhir sudah terpenuhi seperti telah menemukan identitas diri dan yakin akan 

kemampuan yang dimiliki. Seperti pada penelitian yang diungkap Emily Brown 

(2011) yang berjudul “The relationship Between Self-Efficacy and Educational 

Expectations in Middle and High School Youth” bahwa seorang remaja yang sedang 

menempuh pendidikan dalam menentukan orientasi masa depan diperlukan self-

efficacy. Self-efficacy ini memiliki peran penting sebagai prediktor untuk educational 

expectations. Adanya hubungan positif antara self-efficacy dengan orientasi masa 

depan dengan hasil penelitian bahwa remaja yang mimiliki self-efficacy tinggi maka 

memiliki harapan yang kuat untuk lulus dari perguruan tinggi.  

Sejalan dengan pendapat diatas, Kerpelman dkk (2008) meneliti tentang 

orientasi masa depan di bidang karir dan pendidikan remaja menyebutkan bahwa 

tanggung jawab, eksplorasi identitas, komitmen, dan self-efficacy memengaruhi 

orientasi masa depan remaja. Self-efficacy menjadi prediktor kuat dalam 

menentukan orientasi masa depan. 

Pada penelitian Trommsdorf (1986) menyebutkan bahwa ada 4 faktor yang 

memengaruhi orientasi masa depan yakni; pengaruh tuntutan situasi, kematangan 

kognitif, pengaruh social learning, dan interaction processes (proses interaksi). 
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Dijelaskan bahwa pada faktor interaction processes ini seseorang yang diharapkan 

akan berhasil di masa depan memiliki orientasi atau sudut pandang yang lebih 

optimis serta memiliki keyakinan akan kontrol internal di masa yang akan datang. 

Keyakinan akan kontrol diri disebut juga dengan self-efficacy. Sejalan dengan hal 

tersebut Emily Brown (2011) pada penelitiannya mengatakan bahwa harapan di 

masa depan dipengaruhi oleh jenis kelamin, ras, tingkat kelas, orang tua, 

pendidikan, dan self-efficacy. Self efficacy merupakan salah satu faktor 

pembentukan orientasi masa depan. Dengan adanya self efficacy dapat 

memperkuat keyakinan pada seseorang untuk lebih optimis dan dapat mencapai 

keberhasilan. 

Mahasiswa tingkat akhir harus lebih siap dalam menghadapi tantangan yang 

tak terduga dan tidak terjebak dalam kebingungan yang berlarut-larut, maka 

diperlukan keyakinan (efikasi) diri  untuk menentukan gambaran di masa depannya 

(Bandura, 1997). Keyakinan diri dapat memengaruhi tindakan seseorang dalam 

memilih maupun menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukan untuk 

menghadapi tantangan dalam mencapai masa depannya. Bandura menambahkan 

bahwa dengan keyakinan diri maka seseorang lebih mampu melakukan sebuah 

tindakan yang akan menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Sejalan 

dengan hal tersebut menurut Rachmahana dalam (Tangkeallo, Purbojo, dan Sitorus, 

2014) mengatakan bahwa dengan memiliki kepercayaan diri maka individu semakin 

yakin dengan kemampuan pada dirinya sehingga selalu termotivasi untuk meraih 

kesuksesan sesuai dengan ukuran kebutuhan pribadi.  
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Bandura (1997) mengkaji dimensi self efficacy menjadi 3, yaitu 

level/magnitude, generality, dan strength. Level / magnitude berkaitan dengan 

keyakinan untuk memilih tugas berdasarkan tingkat kesulitan tugas yang diimbangi 

dengan kemampuannya. Generality berkaitan dengan keyakinan akan penugasan 

individu terhadap pekerjaan yang dijalani meliputi luas bidang perilaku dalam 

aktivitas bekerja. Dimensi terakhir yaitu Strength, merupakan kemantapan terhadap 

keyakinannya sendiri sesuai dengan yang diharapkan kedepan. Taylor & Betz 

(dalam Izzawaiti dan Lisnawati, 2015) mendefinisikan efikasi diri pada pengambilan 

keputusan karir sebagai keyakinan dalam menilai diri dengan tepat, mengumpulkan 

informasi pekerjaan, melakukan perencanaan, memilah tujuan berdasarkan skala 

prioritas, serta memecahkan permasalahan guna meraih kesuksesan karir. Individu 

dapat membuat keputusan karir yang tepat dikarenakan memiliki efikasi diri yang 

tinggi sedangkan apabila efikasi diri rendah maka semakin bingung individu dalam 

menentukan karir juga berdampak pada dirinya berpotensi mengalami 

permasalahan psikologis seperti cemas, mudah tertekan, negative thinking, dan 

lebih pasif. (Wang  dalam Izznawati dan Lisnawati, 2015). 

 Kelulusan merupakan harapan sekaligus tujuan akhir bagi mahasiswa yang 

sedang menempuh perkuliahan terutama bagi mahasiswa tingkat akhir. Akan sangat 

disayangkan apabila mahasiswa sudah menempuh pendidikan selama bertahun-

tahun tetapi tidak kunjung lulus. Namun yang menjadi permasalahan konkrit saat ini 

adalah masih banyak mahasiswa tingkat akhir yang belum memiliki pemikiran dan 

perencanaan yang jelas guna upaya antisipatif terhadap hal-hal yang akan terjadi di 

masa depan terutama pada bidang pekerjaan/karir. Hal inilah yang membuat 
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mahasiswa seringkali sulit bersaing di dunia pekerjaan akibat tidak melakukan 

perencanaan jangka panjang sehingga menjadi pengangguran.  

Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia dalam 

kurun waktu satu tahun terakhir : 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran terbuka 

di Indonesia pada tahun 2018 bulan Februari sebanyak 6,87 juta jiwa. Lulusan SMK 

menjadi penyumbang terbanyak jumlah pengangguran disusul oleh lulusan Diploma, 

SMA, Universitas, SMP, dan yang terakhir lulusan SD.  

Untuk kategori lulusan sarjana (S1) Universitas pada Februari 2017 jumlah 

pengangguran memiliki prosentase 4,98%, kemudian pada bulan Agustus 2017 

prosentase naik menjadi 5,18%. Sedangkan pada bulan Februari 2018 prosentase 

pengangguran naik signifikan menjadi 6,31% yang jika dikalkulasikan kedalam 
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satuan jumlah maka sebanyak 433.497 orang menganggur. Meskipun lulusan 

sarjana Universitas bukan merupakan penyumbang terbanyak pengangguran 

namun dalam kurun waktu satu tahun terakhir (2017-2018) grafik menunjukkan 

bahwa prosentase pengangguran terus meningkat dari semester ke semester (BPS, 

Sakernas 2018).  

Pendapat yang lain diutarakan oleh Staf Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia – Bambang Satrio Lelono, mengatakan bahwa angka pengangguran 

untuk tingkat pendidikan sarjana cukup tinggi dan terus meningkat jika dilihat dari 

statistik nasional angka pengangguran. Penyebabnya bahwa tidak jarang lulusan 

perguruan tinggi yang cenderung terlalu banyak memilih pekerjaan karena 

menganggap memiliki kompetensi tinggi daripada lulusan SMA/SMK. 

(Tribunnews.com)  

Selain itu, kebingungan menjadi persoalan yang sering muncul bagi 

mahasiswa ketika merencanakan masa depannya, mahasiswa terjebak dengan hal-

hal yang tidak pasti dan tidak adanya arahan dalam mencapai tujuan yang akan 

datang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian menurut Creed, Patton, dan 

Prideaux (dalam Tangkeallo, Purbojo, dan Sitorus, 2014) mengemukakan bahwa 

hampir 50% peserta didik mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan 

untuk karir yang akan dijalani dikarenakan terlalu banyak pilihan pekerjaan, 

pendidikan dan kebutuhan yang diperlukan di masa depan. Kebingungan tersebut 

terjadi lantaran individu tidak mengatahui hal-hal apa saja yang harus diperbuat dan 

salah satunya karena tidak terbentuknya self-efficacy dalam memilih pekerjaan. 
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Untuk mengetahui lebih lanjut pandangan orientasi masa depan mahasiswa 

Unika dan sebagai bahan pendukung penelitian maka peneliti melakukan 

wawancara pra penelitian dengan mengambil tujuh subjek mahasiswa/mahasiswi 

tingkat akhir dari berbagai fakultas. Subjek terdiri dari satu subjek fakutas psikologi, 

dua subjek fakultas ekonomi & bisnis (FEB), satu subjek fakultas teknik, dua subjek 

fakultas teknologi pertanian (FTP), dan satu dari fakultas arsitektur & desain.  

 Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa dua subjek telah memiliki 

pandangan orientasi masa depan sedangkan lima subjek terindikasi belum memiliki 

orientasi masa depan. Diketahui bahwa dua subjek yang memiliki orientasi masa 

depan ini menyatakan bahwa subjek masuk di fakultas dan program studi sesuai 

dengan disiplin ilmu yang diminatinya serta mengikuti kegiatan akademik dengan 

baik yang dibuktikan dengan perolehan IPK diatas 3,5. Kedua subjek juga telah 

menentukan target jangka waktu kelulusan akademik dan telah menyiapkan rencana 

untuk karirnya kedepan. Terakhir ketika ditanya oleh peneliti mengenai keyakinan 

diri apakah dapat mencapai target-target yang ditentukan di masa depan, kedua 

subjek ini menjawab “Sangat yakin”. Hal ini sesuai dengan tugas tahap 

perkembangan remaja akhir menuju ke dewasa awal (peralihan) yaitu memilih dan 

mempersiapkan karier (Danim, 2013). 

Sebaliknya untuk lima subjek yang belum memiliki orientasi masa depan 

memiliki respon yang variatif terkait dengan pandangan akademisnya masing-

masing. Rata-rata subjek masuk pada fakultas dan program studi yang sekarang 

bukan karena dari keinginan maupun dorongan dari dirinya, melainkan karena 

kehendak dari orang tua atau bingung akan jurusan yang diminati sehingga masuk 
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di program studi yang sekarang. Ada juga yang terpaksa masuk perguruan tinggi 

swasta karena tidak lulus pada penyaringan SBMPTN. Banyak subjek yang 

menganggap bahwa kuliah hanya formalitas untuk meraih gelar sarjana (S1). Dari 

segi akademis yaitu perolehan IPK kelima subjek ini berkisar dari 2,6 sampai 

dengan 3,3. Kegiatan non akademis juga jarang diikuti oleh para subjek, jika 

mengikuti sebuah kegiatan di kampus hanya karena persyaratan perolehan poin 

yang diatur oleh masing-masing fakultas sebagai syarat kelulusan. Pada sesi 

pertanyaan terakhir ketika ditanya tentang seberapa yakin dapat meraih kesuksesan 

dan bekerja sesuai dengan minatnya masing-masing, para subjek menjawab 

“Yakin”, namun dengan menunjukkan ekspresi yang mengandung keraguan. Hal 

tersebut yang mengindikasikan bahwa kelima subjek ini kurang mempunyai 

kesadaran akan masa depannya serta rendanya self-efficacy dapat menurunkan 

minat seseorang untuk menjalankan aktivitas di bangku perkuliahan. 

Urgensi penelitian mencakup dan mengkerucut pada dua hal. Pertama, yaitu 

naiknya tingkat pengangguran yang berasal dari lulusan sarjana Universitas dalam 

satu tahun terakhir. Kedua, yakni pada asumsi peneliti melalui data wawancara yang 

diperoleh bahwa self-efficacy mahasiswa tingkat akhir seharusnya sudah terbentuk 

mengingat sudah memasuki usia dewasa awal dan bagaimana individu tersebut 

dapat membangkitkan self-efficacy agar menjadi kekuatan di dalam diri untuk 

menuntun dirinya dalam mencapai masa depan yang diharapkan. 

Berdasarkan paparan permasalahan yang telah disampaikan, maka peneliti 

ingin mengetahui lebih dalam apakah ada keterkaitan antara self-efficacy dengan 

orientasi masa depan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
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hubungan antara self-efficacy dengan orientasi masa depan pada mahasiswa 

tingkat akhir. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara self-efficacy dengan orientasi masa depan pada mahasiswa tingkat akhir. 

1.03. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.03.01. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam keilmuan di 

bidang psikologi pendidikan dan perkembangan serta psikologi industri dan 

organisasi terkait dengan  perencanaan & pengembangan karir/pekerjaan. 

1.03.02. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data-data tentang 

self-efficacy  dalam hubungannya dengan orientasi masa depan mahasiswa 

sehingga dapat digunakan oleh pembaca dari civitas akademika universitas maupun 

oleh umum sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian ataupun 

pengembangan mahasiswa. 


