
1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fakta yang ditunjukan oleh data menurut badan pusat statistik (BPS) ternyata 

masih banyak pengangguran terdidik. Berdasarkan pada tabel dari BPS 2016 – 

2017 dan Februari 2018 tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut 

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serta tingkat pengangguran terbuka 

menurut provinsi Februari 2017 – Februari 2018 

Grafik 1.1. Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan , Februari 2017 – Februari 2018 

Data di atas menunjukan penduduk bekerja berpendidikan tinggi (diploma 

dan universitas) menunjukan pengangguran meningkat dari Februari 2017 – 

Februari 2018 sebanyak 1,33% dari tahun sebelumnya. Data BPS di Jawa Tengah 

sendiri tingkat pengangguran terbuka meningkat sebanyak 0,08% dari februari 2017 

sebesar 4,15% menjadi 4,23% di februrari 2018. Didukung oleh data mengenai rata 

rata masa menganggur terbuka menurut laporan tahunan rektor UNIKA 
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Soegijapranata pada tahun 2016, diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu kerja 

alumni UNIKA Soegijapranata adalah 3-5 bulan. 

 

Tabel 1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari 2017 – Februari 2018 

 

Hal ini cukup mengkhawatirkan tentunya untuk mahasiswa terutama para 

mahasiswa UNIKA Soegijapranata yang akan wisuda dan masuk ke dunia 

pekerjaan. Para calon wisudawan dan wisudawati harus mulai mempersiapkan 

segala sesuatu yang diperlukan mulai dari sekarang untuk masuk ke dunia kerja 

tentunya. Mulai dari IPK, kompetensi, hard skill dan juga soft skill. Setiap 

perusahaan memiliki batasan IPK masing masing untuk syarat penerimaan calon 
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pekerjanya / karyawannya. Selain nilai IPK, faktor yang juga tidak kalah penting dan 

berpengaruh dalam diterimanya calon pekerja yaitu soft skills. Menurut Elfindri dkk 

(2011), soft skills adalah sifat seseorang yang mampu menjalankan fungsi hard skills 

yang dimiliki. Seseorang dengan soft skills cukup baik, apabila ilmu serta 

keterampilan yang ada akan mendatangkan kesejahteraan bagi dirinya dan 

lingkungannya. Elfindri dkk (2011), banyak orang hanya fokus terhadap hard skill 

mereka dan tidak terlalu memikirkan tentang soft skill yang mereka miliki dan 

ternyata ini adalah salah satu faktor yang cukup besar dalam kegagalan 

mendapatkan pekerjaan itu sendiri, soft skill yang dibutuhkan salah satunya adalah 

kepercayaan diri.  

Kepercayaan diri merupakan sikap mental seseorang yang mampu menilai diri 

maupun objek disekitarnya sehingga orang tersebut yakin atas kemampuan dirinya 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dia punya (Mastuti 2005: 

13). Kepercayaan diri ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal sendiri meliputi konsep diri,harga diri, pengalaman individu dan kondisi fisik 

sedangkan untuk faktor eksternal sendiri meliputi pendidikan, pekerjaan, dan 

lingkungan (Lauster ;1997). Menurut Andayani, Budi & Afiatin, Tina (1996) variabel 

konsep diri merupakan prediktor yang paling kuat berpengaruh terhadap 

kepercayaan diri.  

Bentuk pelatihan yang akan dilakukan oleh peneliti bernama Pelatihan 

Promosi Diri. Pelatihan ini berbasis teori teori personal branding yang dipadukan 

dengan praktek persiapan masuk ke dunia kerja. Pelatihan Promosi Diri ini bertujuan 

untuk meningkatkan kepercayaan diri trainee untuk masuk ke dunia kerja.  
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Segala aktivitas untuk membangun personal brand disebut personal branding. Lebih 

jelas, personal branding adalah proses komunikasi dan memastikan orang lain 

menerima dan percaya pada kualitas dan nilai-nilai yang dimiliki pribadi tersebut 

(O'Brien , 2007). Tidak hanya itu, personal branding tidak bisa hanya sebatas 

pengomunikasian, hanya saja terlebih dahulu harus mengidentifikasikan tentang hal 

unik, yang menarik, dan relevan dari pribadi tersebut sehingga dapat meningkatkan 

bisnis atau karir pribadi tersebut (Rampersad, 2009; Schawbel, 2015). 

Melalui personal branding ini, individu mampu mengambil control terhadap 

bagaimana orang lain berpersepsi tentang dirinya (Montoya, 2008; Brown, 2014). 

Sayangnya, tidak semua orang melihat kesempatan dari pemanfaatannya personal 

branding ini . Bahkan, sebagian orang tidak menyadarinya, bahwa disadari atau 

tidak, mau tidak mau, dirinya telah memiliki sebuah personal brand mungkin di 

lingkungan sekitarnya, seperti tetangga atau rekan kerja (Montoya, 2008). Personal 

brand ini misalnya, “si pengacara kaya raya” atau “si ahli statistika”. Hal ini secara 

mudah dan jelas dipahami melalui argumen dari McNally bahwa brand dari diri 

individu merupakan sebuah gambaran dari apa yang individu tersebut lakukan dan 

yang menjadi sumber kepercayaan individu tersebut yang direalisasikan melalui 

bentuk perilakunya dan sebagaimana orang itu melakukannya. Adanya kontak yang 

berkali kali dengan orang lain, membuat brand tersebut akan menjadi jauh lebih kuat 

dan mudah terbentuk dalam persepsi orang lain (McNally & Speak, 2012)  

Berdasarkan pemaparan masalah dan penjelasan di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti : 
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Pengaruh pelatihan promosi diri kepada calon wisudawan UNIKA 

Soegijapranata dan melihat efektivitas traning untuk meningkatkan kepercayaan diri 

pada calon wisudawan UNIKA Soegijapranta. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ”Pelatihan Promosi Diri” pada 

calon wisudawan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam mendapatkan 

pekerjaan. 

 

1.3. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangan positif bagi dunia pendidikan, baik manfaat secara praktis maupun 

teoritis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi positif yang berguna dalam dunia pendidikan yaitu 

psikologi industri organisasi, khususnya dalam bidang rancangan pelatihan 

mengenai pengaruh promosi diri serta dapat menerapkan rancangan 

pelatihan dalam design pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia menjadi lebih baik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Trainee 

Meningkatkan rasa percaya diri dan Memberikan pengetahuan serta 

keterampilan dalam menghadapi seleksi kerja. 
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b. Bagi Soegijapranata Student Carier Center 

Memberikan masukan kepada Soegijapranata Student Carier Center  terkait 

pengembangan pelatihan promosi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri 

dalam mendapatkan pekerjaan. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang penulis terima selama di 

bangku perkuliahan, khususnya tentang pembelajaran psikologi serta 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang persiapan yang 

dibutuhkan dalam melamar pekerjaan baik hard skill dan softskill sekaligus  

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia . 

d. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi dan pengetahuan baru terkait dengan pelatihan 

promosi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam mendapatkan 

pekerjaan. 

 

 


