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ABSTRAK 

Hubungan antara Efikasi Diri dan Dukungan Keluarga 

dengan Kematangan Karir pada Mahasiswa 

Oleh : 

Desti Chintia Romadhon 

1731080016 

Kematangan karir merupakan sejauh mana individu yakin akan 

kemampuannya untuk mengatasi tugas-tugasnya dalam tahap 

perkembangan karirnya. Efikasi diri dan dukungan keluarga diduga 

merupakan faktor dari kematangan karir. Pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan dukungan keluarga 

dengan kematangan karir pada mahasiswa. Adapun hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini yaitu Ada hubungan antara efikasi diri 

dan dukungan keluarga dengan kematangan karir, Ada hubungan 

antara efikasi diri dengan kematangan karir, dan Ada hubungan antara 

dukungan keluarga dengan kematangan karir.  

Populasi yang ada dalam penelitian ini merupakan mahasiswa 

angkatan 2017 pada prodi agribisnis fakultas pertanian Universitas 

Lampung dengan jumlah 122 mahasiswa. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik 

pengambilan sampel Cluster Random Sampling dan yang akan 

dijadikan sampel pada penelitian ini sebanyak 80 mahasiswa. Pada 

teknik pengumpulan data di penelitian ini menggunakan skala 

psikologi yang meliputi skala kematangan karir, efikasi diri, dan 

dukungan keluarga. Pada skala kematangan karier berjumlah 30 aitem 

(α= 0, 867), pada efikasi diri berjumlah 34 aitem (α=0,956), dan pada 

dukungan keluarga berjumlah 30 aitem (α=0,930). Teknik analisis 

yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda yang dibantu 

dengan program SPSS 21.0 for windows.  

Hasil penelitian menunjukkan rx1.2-y = 0,682 dan p = 0,000 (p < 

0,01) yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi 

diri dan dukungan keluarga dengan kematangan karir pada 

mahasiswa. Hasil tersebut memberikan sumbangan efektif sebesar 

46,5%. Hasil kedua dengan rx1-y = 0,670 dan p = 0,000 (p < 0,05) 

yang menunjukkan hubungan positif signifikan antara efikasi diri 

dengan kematangan karir pada mahasiswa. Hasil ketiga dengan rx2-y 

= 0,389 dan p = 0,000 (p < 0,05) menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif signifikan antara dukungan keluarga dengan kematangan karir 

pada mahasiswa.  

 

 

Kata Kunci : Kematangan Karir, Efikasi Diri, Dukungan Keluarga 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman 

yang mengacu pada  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ر B ب

 ع

‘ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع

` 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 خ

 
Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal  

 

Vokal Pendek Contoh Vokal Panjang Contoh Vokal Rangkap 

_ 

- - - - - 
A ََا َجَدل Ȃ ََيَ  َسار… Ai 

- -- - - 

 
I ََي َسِذل Ȋ ََوَ  ِقي ل… Au 
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 و

- - - - - 
U ََو ذَِكر Ȗ ََََيُو ر   

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al-Na’im.   

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, 

Rabbana. Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata yang 

dimulai dengan huruf qamariyyah maupun 

syamsiyyah.Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 قُْل ٰيَقْوِم اْعَملُْوا َعٰلى َمَكاَنتُِكْم ِانِّْي َعاِمٌل َۚفَسْوَف َتْعلَُمْوَن  

Artinya, Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan 

keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu 

akan mengetahui 

 (Az-Zumar:39) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era saat ini bagi seorang mahasiswa memiliki peran, 

tanggung jawab, serta tugas seharusnya tidak merasa puas bila hanya 

mencapai prestasi dibidang akademik saja, akan tetapi sebagai seorang 

mahasiswa sudah selayaknya dapat mencerminkan perilaku-perilaku 

yang untuk mengeksplorasi banyaknya realita kehidupan untuk 

menjadi individu yang lebih dewasa. 

Berkenaan dengan tahap-tahap perkembangan, individu pada 

usia mahasiswa (remaja akhir hingga awal usia 30- an) akan ada dalam 

tahap pencapaian dimana individu menggunakan akal pikir dan 

pengetahuannya untuk mendapatkan kompetensi dalam rangka 

mengejar target seperti mengejar karir dan keluarga (Pinasti, 2011). 

Ketika seseorang mencapai masa dewasa maka ia akan sampai 

pada tahap pengenalan untuk dapat mempersiapkan diri agar bisa 

menetapkan keputusan yang akan diambil didepan baik pandangan 

dalam jangka panjang ataupun pandangan dalam jangka pendek, dan 

yang paling akan diprioritaskan adalah keputusan dalam menargetkan 

kehidupan berkarir dimasa depan. Definisi kematangan dalam berkarir 

telah dikemukakan oleh  Ardana (2014) yakni suatu penentuan sikap 

serta kompetensi yang memiliki peran penting dalam menentukan 

keputusan untuk berkarir, hasil dari penentuan sikap serta kompetensi 

yang baik akan berimbas pada penentuan karir yang baik, tepat, dan 

sesuai dengan kemampuan diri. Rahmawati (2015) mengemukakan 

bahwa karir merupakan suatu hal yang erat hubungannya dengan 

pekerjaan yang kemudian saling berhubungan dengan pengalaman 

dalam bekerja yang telah dilalui oleh individu. Sedangkan kematangan 

karir (career maturity) adalah suatu kesiapan serta kapasitas yang 

dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi berbagai macam tugas 

perkembangan yang akan berkaitan dengan pengambilan keputusan 

berkarir. Individu yang baik dalam menentukan kematangan karirnya 

maka dapat dianggap bahwa individu tersebut memiliki kualitas diri 
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yang baik. Sehingga untuk seorang mahasiswa memiliki kematangan 

dalam berkarir akan sangat membantu sehingga di masa depan 

mahasiswa dapat dengan baik mempersiapkan diri untuk memasuki 

jenjang karir yang baik. Berkenaan dengan yang dikemukakan oleh 

Ramli (2013) bahwasanya kematangan karir adalah bentuk refleksi 

yang diteruskan dari proses pengembangan karir seseorang untuk 

kemudian ditingkatkan kapasitas orang tersebut sehingga dapat 

membentuk keputusan karir yang baik.  

Dilain hal, pada era globalisasi saat ini untuk dapat mencapai 

karir yang baik tidaklah mudah. Dengan melihat fenomena yang terjadi 

bahwa terdapat tantangan yang besar bagi seseorang untuk dapat 

memiliki kedudukan karir yang baik bagi seorang mahasiswa itu 

merupakan tantangan yang harus ditaklukan. Pesatnya perkembangan 

yang terjadi baik dalam sektor perekonomian, sosial, maupun budaya 

di dalam masyarakat semua sektor tersebut menuntut individu untuk 

berlomba-lomba dalam menunjukan kompetensi terbaiknya agar dapat 

menaklukan berbagai macam tantangan untuk menjadi seorang pelaku 

karir  (Umma, 2016). 

Banyaknya faktor yang tidak diinginkan dalam 

ketenagakerjaan di Indonesia akan mempengaruhi terhambatnya sistem 

yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah 

pengangguran yang ada saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS), bahwa dari tahun 2017 dan 2019 pengangguran dari kalangan 

sarjana S1 menduduki tingkat keempat yaitu pada tahun 2017 

berjumlah 5,18%, tahun 2018 berjumlah 5,89% dan pada tahun 2019 

berjumlah 5,67%. Dampak dari banyaknya jumlah lulusan sarjana S1 

adalah persaingan memperoleh pekerjaan. Dalam persaingan mencari 

pekerjaan tidak selaras dengan lulusan sarjana S1 yang tinggi, dengan 

daya serap lapangan pekerjaan yang rendah, maka dari ini 

memunculkan banyaknya pengangguran dari kalangan sarjana S1.  

Melihat kondisi yang terjadi, seperti yang dikemukakan dalam 

fenomena diatas sudah seharusnya mahasiswa mempersiapkan 

kematangan karir untuk dapat mendukung kedudukan berkarir dimasa 

depan. Sebagai mahasiswa sudah selayaknya untuk tidak lagi mencari 

alasan serta menghindari diri dari mempersiapkan karir dimasa depan 

dengan sebaik-baiknya, hal tersebut dilatarbelakangi bahwa mahasiswa 

lah yang akan menjadi harapan terbesar bagi kehidupan perekonomian 
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Indonesia dimasa mendatang, sehingga mahasiswa dituntut untuk 

dapat memilih jenjang karir yang terbaik sejak ia masih menjadi 

mahasiswa.  

Bagi seorang mahasiswa akan dapat terlihat jika ia belum 

dapat mempersiapkan karirnya dengan baik, yaitu ketika ia tidak dapat 

menampilkan perilaku yang sesuai dengan target yang diharapkan 

disaat usianya yang menginjak dewasa awal. Akibat dari seorang 

mahasiswa yang seperti itu akan menjadi penghambat bagi jenjang 

karirnya kelak, hal-hal negatif sudah seharusnya dihindari agar tidak 

mengganggu kompetensi karir serta sikap dalam berkarir. Bagi 

seseorang yang tidak memilki kompetensi berkarir yang matang maka 

ia tidak akan dapat mengukur dirinya, kemudian ia juga menjadi tidak 

handal dalam memperoleh informasi mengenai karir dimasa depan, 

selain hal tersebut individu akan menjadi tidak yakin dalam 

menentukan karir yang baik, kejadian-kejadian tersebut akan membuat 

individu menjadi lemah dalam merencanakan jenjang karir, serta 

kurang memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahan yang 

berhubungan dengan karir (Sudjani, 2014). 

Ketika seseorang memiliki kematangan karir yang rendah 

maka akan mengakibatkan, kesalahan dalam memilih pekerjaan yang 

tepat, sehingga ia akan bekerja di kedudukan yang tidak sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki, ketika kompetensi dan pekerjaan yang 

dimiliki tidak sesuai maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas 

kerja bagi mahasiswa yang memiliki kekurangan dalam kematangan 

berkarir.  

 (González, 2008) kematangan karir adalah kedewasaan 

seseorang yang relatif terhadap tahap perkembangan, yaitu 

membandingkan kematangan masa perkembangan individu dengan 

usia kronologisnya. Dengan demikian diusia yang ia miliki mahasiswa 

seharusnya memiliki kematangan karir yang sesuai degan 

perkembangan usia kronologisnya. Mahasiswa tergolong pada tahap 

perkembangan karir pada fase tahap Eksplorasi (Eksploration) yang 

mana mahasiwa diharapkan mampu untuk mencoba/ Trying out 

memulai kelas, membangun pengalaman kerja, menjalani hobi serta 

membuat sementara dan pengembangan keterampilan yang terkait 

dengan minat mereka (Mubiana, 2010). 

Peneliti telah melakukan pengamatan kepada mahasiswa 



 

 

 
 

4 

tingkat akhir pada prodi agribisnis yang masih belum memikirkan 

pekerjaan selanjutnya setelah lulus. Hal ini terlihat dari kalangan 

mahasiswa tingkat akhir yang masih banyak bermain game dari pada 

menyusun proposal mereka, ataupun merancang masa depan setelah 

lulus. Saat dilakukan wawancara terhadap 4 mahasiswa tingkat akhir 

dari prodi agribisnis hanya 2 orang yang merasa yakin dengan 

kompetensi yang dimiliki sedangkan 2 orang merasa memiliki 

perasaan bingung dalam menentukan jenjang karir untuk dapat 

melanjutkan pekerjaan di instansi mana, ternyata hal tersebut dapat 

terjadi karna mahasiswa mulai merasakan bahwa mereka tidak 

memiliki kemampuan ilmu yang cukup untuk dapat mengatasi dunia 

karir.  

Mahasiswa yang berinisial EV, ketika ditanyakan mengenai 

rencana apa yang akan dilakukan dan eksplorasi apa saja yang telah ia 

lakukan sebelum lulus dari kampus, ia mengatakan bahwa “drinya 

belum merencanakan apa yang akan dilakukannya setelah lulus. Dan ia 

belum mencari informasi akan kemana nantinya setelah lulus”. Hal ini 

pun diungkapkan oleh rekannya yang berinisial DH yang menyatakan 

bahwa “ia belum memikirkan apa yang akan dilakukannya setelah 

lulus, menurutnya lebih baik lulus terlebih dahulu. Mengenai pekerjaan 

ia belum memikirkan rencana karir selanjutnya”. Tetapi rekannya yang 

lain yang berinisial AR ketika ditanya, apakah sudah mempersiapkan 

diri dengan mencari informasi-informasi mengenai pekerjaan setelah 

lulus, dan ia mengatakan bahwa “dirinya sudah menyiapkan dengan 

mencari informasi-informasi mengenai karir selanjutnya dan keluarga 

pun sangat mendukung mengenai keputusan yang akan ia ambil”. 

Dari hal tersebut dapat terbukti bahwa kematangan karir 

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhitungkan bagi 

seorang mahasiswa agar mahasiswa menjadi paham dan mampu 

bersaing dunia karir pada era di zaman ini. (Al-Faraqi, 2015) 

mengemukakan bahwa ketika menghadapi permasalahan hidup yang 

diharuskan untuk dapat menentukan pilihan seseorang harus terlebih 

dahulu memahami kemampuan yang ia miliki, kemudian menentukan 

lokasi tempat ia akan berkarir kemudian ketika hal-hal tersebut sudah 

matang maka mahasiswa akan dapat mengakhiri proses berfikir 

kemudian mengambil keputusan yang sesuai dan tepat pada porsinya.  

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Al-Quran bahwa 
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sebagai manusia sudah seharusnya bertawakal dan berikhtiar, salah 

satu ayat Al-Quran yang memberi penjelasan mengenai berikhtiar 

yaitu tertera pada surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi: 

ا اْكتََسبُْوا ۗ  مَّ َجاِل وَِصْيٌب مِّ ى بَْعٍض ۗ نِهرِّ ُ بِٖه بَْعَضُكْم َعهه َم ّللّاه َوََل تَتََمىَّْوا َما فَضَّ

َ َكاَن بُِكمِّ َشْيٍء َعهِْيًما َ ِمْه فَْضهِٖهۗ  اِنَّ ّللّاه ا اْكتََسْبَه َۗوْسـ َهُوا ّللّاه مَّ  َونِهىَِّسۤاِء وَِصْيٌب مِّ

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah 

dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. 

(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, 

dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka 

usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

Ayat tersebut secara jelas memberi perintah terhadap manusia 

untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar. Setiap manusia akan 

mendapatkan hasil yang setara dengan apa yang ia usahakan dan 

kerjakan. Ketika seseorang memiliki kematangan karir yang baik maka 

hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pekerjaan serta karir yang 

akan dipilih dimasa depan. Sehingga dengan begitu agama Islam 

memberi peringatan bahwa dari usaha serta ikhtiar yang dilakukan 

oleh individu akan memberi hasil dari apa yang telah dilakukan oleh 

individu tersebut.  

Untuk dapat menentukan karir yang tepat sudah seharusnya 

mahasiswa memiliki karakter yang kompeten pula terhadap karir 

tersebut. Sersiana (2013) mengemukakan bahwa kematangan karir 

individu akan dipengaruhi oleh faktor internal yakni suatu hal yang 

muncul dari dalam diri dan faktor eksternal suatu hal yang muncul dari 

pengaruh lingkungan individu. Yang menjadi salah satu penyebab 

kematangan karir yakni efikasi diri. Rahmawati (2015) efikasi diri 

merupakan keyakinan individu atas kemampuan yang dimiliki untuk 

dapat menguasai situasi serta menghasilkan sesuatu yang 

menguntungkan. Selain efikasi diri, terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi kematangan karir yaitu persepsi terhadap masa depan 

karir. 

Menurut Widjaja (2010) untuk dapat mencapai proses 

kematangan karir yang baik, maka individu harus memiliki keyakinan 

yang ia tanamkan dalam dirinya, hal tersebut dapat diketahui dengan 
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peka terhadap karakteristik yang paling menonjol pada dirinya, paham 

akan potensi intelektual yang dimiliki, kemudian dapat memahami 

kekurangan serta kelebihan yang dimiliki, serta mampu menerima 

dengan baik perbedaan yang terjadi pada setiap individu yang sebaya. 

Sehingga mahasiswa dapat menentukan dengan baik jenis pekerjaan 

serta jenjang karir yang paling tepat untuk ia capai dimasa depan.  

Demikian efikasi dan kematangan karir seseorang saling 

berhubungan. Menurut Sersiana (2013) ketika seorang individu 

memiliki efikasi diri yang tinggi maka akan semakin tinggi pula 

motivasi yang muncul didalam dirinya kemudian semangat serta kerja 

keras untuk mencapai hal tersebut akan semakin baik. Akan tetapi 

berkebalikan dengan seseorang yang memiliki efikasi diri yang rendah, 

maka pada saat yang sama ia pun memiliki motivasi yang rendah 

sehingga usaha yang akan dihasilkan pun tidak dengan maksimal. 

Efikasi diri akan sangat mempengaruhi motivasi yang timbul dari 

dalam diri yakni melalui pilihan yang disusun serta tujuan yang dibuat. 

Ketika seseorang memiliki efikasi diri yang tinggi maka besar 

kemungkinan ia akan memilih jenjang karir dengan tantangan yang 

besar untuk dapat mencapai tujuan tersebut, seseorang yang memiliki 

keyakinan tersebut ia akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilalui dan akan bertahan pada 

siatuasi tersulit sekalipun demi mencapai tujuan yang dinginkan. 

Namun berkebalikan dengan individu yang memiliki efikasi diri 

rendah ia akan memilih cara yang relatif mudah, dengan usaha yang 

lebih sedikit serta lebih mudah menyerah pada keadaan.  

Penelitian tentang hubungan efikasi diri dengan kematangan 

karir telah dilakukan sebelumnya oleh Zulkaida (2012) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Locus of Control dan Efikasi Diri Terhadap 

Kematangan Karir Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)” dari 

penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pada efikasi diri 

mengenai pemilihah berkarir dan locus of control memiliki hubungan 

secara bersamaan sehingga mempengaruhi kematangan karir pada 

siswa SMA secara signifikan. Dari besar pengaruh efikasi diri 

pemilihan karir dan locus of control terhadap kematangan karir siswa 

SMA yakni dalam bentuk persen sebesar 20%, lantas sebesar 80% 

lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari penelitian 

tersebut.  
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Sama hal nya dengan penelitian sebelumnya Susantoputri 

(2014) juga melakukan penelitian serupa yakni mengenai ada tidaknya 

hubungan antara efikasi diri karir dengan kematangan karir pada 

remaja yang ada di kota Tangerang. Penelitian ini memberikan hasil 

uji hipotesis antara efikasi diri dengan kematangan karir pada remaja 

yang ada dikota tangerang memberikan hasil nilai r= 0,456 dengan 

p<0,01. Dari angka tersebut maka dapat diasumsikan bahwa terdapat 

hubungan antara efikasi diri dengan kematangan karir pada remaja di 

kota Tangerang. 

Selain kemampuan, minat dan keterampilan yang harus 

dimiliki mahasiswa diperlukan juga dukungan dari lingkungan sosial, 

baik dukungan dari teman dekat atau keluarga untuk mencapai 

kematangan karir mahasiswa karena selain efikasi diri, salah satu yang 

cukup banyak mempengaruhi kematangan karir adalah dukungan 

sosial keluarga. Banyak hal-hal yang didapat dari adanya dukungan 

sosial keluarga yakni seperti adanya rasa nyaman yang diberikan baik 

itu dilakukan secara fisik dan psikis yang terwujud dengan memberi 

perhatian, penghargaan, informasi, cinta, dan nasihat yang dengan 

sukarela diberikan oleh keluarga baik itu ibu, ayah, dan kerabat dekat 

maupun seisi rumah yang hidup bersama dengan individu  (Nashriyah 

et al., 2014). Pada dukungan sosial memiliki keterhubungan secara 

positif dengan pemilihan serta perencanaan karir (Ferry, 2006). Hal 

yang paling penting dari dukungan keluarga yakni suatu dukungan 

yang individu dapatkan dari keluarganya. Seorang remaja bisa 

merencanakan dan mulai menyiapkan karir dengan baik ketika ia 

mendapatkan dukungan sosial dari anggota keluarga sehingga proses 

pencapaian kematangan karir akan berlangsung relatif lebih mudah 

(Nashriyah et al., 2014).  

Ketika seorang ayah, ibu, serta kerabat memberikan bantuan 

maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dari dukungan sosial 

keluarga sehingga dengan begitu individu akan merasa diberikan 

perhatian, dicintai, dihargai serta diberi kepercayaan. Bantuan yang 

bisa diberi oleh keluarga dapat berbentuk pemberian dukungan 

informasi, emosional, instrumental, serta penilaian, hal-hal tersebut 

dapat mempengaruhi individu dalam melakukan orientasi karir yang 

akan dipilih, melakukan perencanaan, serta secara konsisten dapat 

menentukan karir serta memperhitungan dengan tepat ketika individu 
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memilih karir sehingga kematangan karir akan terjadi sesuai dengan 

usia yang dimiliki individu (Nashriyah et al., 2014). Berbagai aspek 

yang mendukung adanya dukungan sosial keluarga menurut menurut 

Smet (1994) yakni dukungan penghargaan, dukungan informatif, 

dukungan instrumental, dan dukungan emosional. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dengan 

menggunakan mahasiswa Keperawatan STIKES Muhamadiyah 

Loksmawe sebagai responden penelitiannya yakni memberikan hasil 

bahwa efikasi diri dan dukungan sosial keluarga secara bersamaan 

memberi pengaruh terhadap kematangan karir pada mahasiswa. 

Dengan adanya efikasi diri yang tinggi, akan memberi pengaruh yang 

baik yakni akan dapat membantu pengarahan diri agar menemukan 

bakat yang ia miliki, akan menumbuhkan minat serta kemampuan yang 

dimiliki oleh individu. Dukungan sosial keluarga dapat berupa apa saja 

baik itu dukungan secara langsung, dukungan penghargaan, dukungan 

informasi, serta pemberian feed back dapat pula memberi keyakinan 

individu dalam menentukan pilihan karir. 

Berdasarkan hasil penjelasan di atas memberi asumsi bahwa 

berbagai permasalahan yang hadir di dalam kematangan karir 

kemudian berkaitan dengan efikasi diri serta dukungan sosial 

keluarga. Dari munculnya berbagai permasalahan sehingga peneliti 

bermaksud akan melakukan penelitian apakah terdapat Hubungan 

antara Efikasi Diri dan Dukungan Keluarga dengan Kematangan Karir 

pada mahasiswa prodi Agribisnis fakultas Pertanian Universitas 

Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Untuk mengetahui hubungan efikasi diri dan dukungan keluarga 

dengan kematangan karir pada mahasiswa 

2. Untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan kematangan 

karir pada mahasiswa 

3. Untuk mengetahui hubungan dukungan kelaurga dengan 

kematangan karir pada mahasiswa 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk melihat hubungan efikasi diri dan dukungan keluarga 

terhadap     kematangan karir pada mahasiswa 
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2. Untuk melihat hubungan efikasi diri terhadap kematangan karir 

pada mahasiswa. 

3. Untuk melihat hubungan dukungan keluarga terhadap 

kematangan karir pada mahasiswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Berbagai hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini 

diharap mampu memberi menfaat untuk mengembangkan ilmu baik 

aspek teoritis maupun praktis, diantaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharap bisa memberi sumbangsih 

pengetahuan untuk disiplin ilmu psikologi industri dan 

organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan sebagai 

wacana serta sumber informasi untuk menambahkan pengetahuan 

mengenai kematangan karir dalam mempersiapkan diri ketika 

memasuki dunia pekerjaan. Sehingga subjek dapat memahami 

bahwa kematangan karir sangat penting. Serta memiliki 

pengendalian dalam diri sendiri untuk menentukan pemilihan 

karir secara matang yang sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki seorang individu.  

b. Bagi orang tua  

Dari hasil penelitian ini diharapkan orang tua dapat mendukung 

anak serta mengawasi kegiatan anak dalam sekolahnya, ataupun 

dalam lingkungan serta dapat membimbing anak agar memiliki 

perencanaan karir yang matang guna untuk masa depannya.  

c. Bagi Institusi  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

evaluasi dalam mengkaji fasilitas serta pendukung dalam 

kematangan karir pada mahasiswa.  

d. Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi atau acuan 

dalam bidang Psikologi khususnya Psikologi Industri Dan 

Organisasi serta Psikologi Pendidikan yang berkaitan dengan 

karir individu dan pendidikan individu. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan 

bahan perbandingan serta acuan bagi penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu dapat memberikan kejelasan akan 

perbedaan antar penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan yaitu sebagaiberikut 

1. Hasil Penelitian Susantoputri (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Susantoputri (2014) 

berjudul “hubungan antara efikasi diri karir dengan kematangan 

karir pada remaja di daerah Kota Tanggerang”. Penelitian yang 

dilakukan pleh Susantoputri untuk mengetahui hubungan antara 

efikasi diri karir dengan kematangan karir pada remaja di daerah 

Kota Tanggerang. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja 

usia 14 sampai 15 tahun yang tergolong siswa pada SMA di 

daerah Kota Tanggerang.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Susantoputri 

(2014) dengan penelitian ini yaitu terletak pada penambahan 

variabel yang ketiga, jika penelitian Susantoputri hanya 

menggunakan dua variabel saja yang terdiri dari efikasi diri 

karir dan kematangan karir, tetapi dalam penelitian ini 

menggunakan tiga variabel yang terdiri dari variabel efikasi diri, 

dukungan keluarga dan kematangan karir. Kemudian yang 

berbeda juga terletak pada lokasi penelitian. Selanjutnya subjek 

penelitian yang berbeda, dalam penelitian Susantoputri (2014) 

subjek yang digunakan adalah remaja di Kota Tangerang. 

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan subjek mahasiswa 

prodi Agribisnis Universitas Lampung dalam penelitian.  

2. Hasil Penelitian Zulkaida (2012)  

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkaida (2012) 

berjudul “pengaruh locus of control dan efikasi diri terhadap 

kematangan karir siswa sekolah menengah atas (SMA)”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkaida bertujuan untuk untuk 

mengukur pengaruh efikasi diri pemilihan karir dan locus of 

control terhadap kematangan karir. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zulkaida 

(2012) dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel 

bebasnya, jika penelitian Zulkaida (2012) menggunakan 
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variabel bebas locus of control tetapi dalam penelitian ini 

menggunakan variabel bebas yaitu dukungan keluarga. 

Kemudian perbedaan kedua terletak pada subjek penelitian, 

penelitian yang dilakukan oleh Anita Zulkaida dengan subjek 

siswa sekolah menengah atas sedangkan penelitian ini 

menggunakan subjek mahasiswa. 

3. Hasil Penelitian (Nashriyah, Munawir & Nugraha, 

2014).  

Penelitian yang berjudul “hubungan antara penyesuaian 

diri dan dukungan sosial keluarga dengan kematangan karir 

pada mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS”. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 77 mahasiswa program studi 

Ilmu Komunikasi FISIP Universitas  Sebelas  Maret  angkatan  

2011  dan 2012.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nashriyah (2014) 

dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan variabel 

dan subjek penelitian. Jika penelitian Nashriyah (2014) 

menggunakan variabel penyesuaian diri dan subjek 

penelitiannya mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS. 

Tetapi dalam penelitian ini menggunakan variabel efikasi diri 

dan subjek penelitian ini adalah mahasiswa prodi Agribisnis 

Universitas Lampung. 

4. Hasil Penelitian Dewi (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) berjudul 

“hubungan efikasi diri dan dukungan sosial keluarga dengan 

kematangan karir pada mahasiswa Keperawatan STIKes 

Muhammadiyah Lhokseumawe”. Penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

populasi mahasiswa STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe 

sebanyak 200 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 130 mahasiswa.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) 

dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian. Walaupun 

memiliki kesamaan di subjek penelitiannya yaitu mahasiswa, 
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tetapi berbeda pada lokasi penelitiannya, dalam penelitian Dewi 

(2017) lokasi penelitiannya di STIKes Muhammadiyah 

Lhokseumawe. Kemudian dalam penelitian ini lokasi dalam 

penelitiannya yaitu mahasiswa prodi Agribisnis, Universitas 

Lampung. 

 

  



   
 
 
 
 

13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kematangan Karir 

1. Pengertian Kematangan Karir 

Seligman (2004) mengemukakan bahwa kematangan berkarir 

merupakan bentuk keberhasilan individu ketika dapat 

menyelesaikan tugas pada pengembangan karir yang sesuai 

dengan karakteristik tahap perkembangan tertentu. Kemudian 

secara mendalam Super mengemukakan bahwa hal yang paling 

berpengaruh secara relevan bagi kematangan karir yakni 

kemampuan untuk bertanggung jawab, kemampuan dalam hal 

membuat rencana, serta kesadaran akan berbagai faktor baik itu 

faktor internal maupun faktor eksternal yang kemudian dijadikan 

untuk pertimbangan ketika menentukan pilihan jabatan ataupun 

memantapkan diri dalam suatu karir. Menurut Komandyahrini, 

Hawadi dan Freyani (2008), ia mengemukakan bahwa suatu 

perkembangan dalam berkarir seseorang terdapat pula tugas-

tugas perkembangan karir yang sudah semestinya dilalui oleh 

individu. Keberhasilan dan kesiapan individu dalam melakukan 

negosiasi dan menyusun berbagai keputusan karir akan sesuai 

dengan proses perkembangan karir yang dipilih.  

Kematangan karir merupakan kesiapan secara kognitif serta 

afektif yang berasal dari individu sebagai bentuk untuk mengatasi 

berbagai macam tugas perkembangan yang mungkin akan 

dihadapi, dikarnakan agar tercapai perkembangan sosial serta 

biologis sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan serta 

masyarakat yang sudah lebih dulu melewati tahap perkembangan 

(Komandyahrini at al ,2008). Dilain sisi González (2008), 

mengemukakan bahwasanya individu akan mempunyai 

kematangan dalam berkarir saat individu tersebut telah bisa 

memanifestasikan konsistensi, diferensiasi, serta keselarasan 

untuk dapat mencapai tingkatan tertinggi dalam dunia karir.  
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Berdasarkan pemaparan di atas sehingga dapat disimpulkan 

bahwasanya kematangan karir adalah bentuk kesiapan seseorang 

ketika ia mampu menyelesaikan proses perkembangan karir 

sehingga seseorang tersebut akan mampu mengetahui minat dan 

potensi yang ada di dalam diri serta mampu menentukan karir 

yang tepat sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap hidup 

serta pekerjaannya kelak.  

 

2. Aspek-Aspek Kematangan Karir 

Saifuddin (2018) mengemukakan terdapat empat aspek 

penyusunan kematangan karir, yaitu: 

1. Perencanaan Karir 

Kesadaran individu bahwa dirinya harus membuat pilihan 

pendidikan dan karir serta mempersiapkan diri untuk membuat 

pilihan tersebut. 

2. Eksplorasi Karir 

Individu secara aktif menggunakan berbagai sumber untuk 

memperoleh informasi mengenai dunia kerja umumnya dan 

untuk memilih salah satu bidang pekerjaan dan studi lanjut 

khususnya. 

 

3. Pengumpulan Informasi 

Individu dengan kompetensi yang berkembang dengan 

baik memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan 

informasi tentang studi lanjut dan karir yang dimiliki untuk 

dirinya, serta mulai mengkristalisasikan pilihan pada bidang dan 

tingkat pekerjaan tertentu. 

4. Pengambilan Keputusan 

Individu mengetahui apa yang harus dipertimbangkan 

dalam membuat pilihan pendidikan dan karir, kemudian membuat 

pilihan studi lanjut dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan 

kemampuan. 

Jadi, aspek-aspek kematangan karir adalah perencanaan 

karir, eksplorasi karir, pengumpulan informasi dan pengambilan 

keputusan. 

 

 



 

 

 
 

15 

3. Faktor-faktor Perkembangan Karir 

Menurut Seligman (2004), ada berbagai macam faktor yang 

dapat memberi mempengaruhi kematangan karir di dalam 

individu yakni:  

1. Faktor keluarga 

Latar belakang keluarga berperan penting dalam kematangan 

karir seseorang. Pengalaman masa kecil dimana role model 

yang paling signifikan adalah orang tua, berikut latar belakang 

orang tua. 

2. Faktor internal individu 

Faktor individu mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk 

perkembangan karir individu, dan hal-hal tersebut ialah:  

 a. Self esteem yang biasa disebut dengan harga diri adalah 

bentuk evaluasi baik itu secara positif maupun negatif mengenai 

diri yang dimiliki oleh individu. Evaluasi akan menunjukan 

mengenai individu mampu menilai diri sendiri serta dapat 

mengakui atau tidak kemampuan serta keberhasilan yang akan 

didapat. Penilaian tersebut dapat dilihat dari cara mereka 

menghargai keberadaan serta kebermaknaan dirinya sendiri.  

 b. Efikasi diri, adalah cara meyakini individu untuk mengetahui 

kemampuan agar dapat mencapai suatu hasil serta prestasi yang 

akan bisa memberi pengaruh terhadap hidup mereka. 

 c. Locus of control merupakan suatu konsep untuk menjelaskan 

persepsi seseorang tentang bentuk tanggung jawab berkat 

berbagai macam kejadian hidup. Locus of control 

diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu internal locus of 

control serta eksternal locus of control. Pada internal locus of 

control meyakini bahwasanya setiap kejadian yang pernah 

terjadiakan membentuk hasil dari perilakunya saat ini. 

Sedangkan pada eksternal locus of control akan memberi dasar 

keyakinan bahwa peristiwa yang sudah terjadi pada hidup 

seseorang merupakan hasil dari kekuatan yang ia miliki diluar 

dirinya contoh, kesempatan yang datang, keberuntungan yang 

dimiliki, bahkan kekuasaan. 

 d. Keterampilan adalah kecakapan, kecekatan yakni suatu 

kemampuan agar dapat melakukan suatu hal dengan baik serta 

cermat ataupun dengan memiliki keahlian tertentu. individu 
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yang telah tau bahwa ia memiliki ketrampilan sehingga ia akan 

bisa menentukan serta memilih karir yang tepat dan sesuai 

dengan pandangan yang ia miliki.  

 e. Minat adalah bentuk rasa ingin yang sangat besar terhadap 

suatu hal. Seorang remaja yang mempunyai minat pada suatu 

hal akan memiliki dorongan supaya bisa melakukan hubungan 

yang baik dengan hal tersebut begitu pun ketika berkaitan 

dengan pekerjaan maupun karir. Keinginan atau minat yang 

tinggi pada suatu hal akan memberi arahan kepada siswa supaya 

dalam memilih karir akan sesuai dengan minat serta 

ketertarikan dalam melakukan karir tertentu. Minat adalah 

faktor terpenting yang dapat memberi pengaruh kesusksesan 

dalam berkarir. Minat memiliki kaitan pada pilihan karir serta 

bidang karir yang akan diambil (Nugraheni, 2013). 

 f. Bakat memiliki makna serta kemampuan natural yang bersifat 

potensial yakni laten serta membutuhkan pengembangan diri 

secara lanjut. Bakat khusus yang memang dimiliki serta telah 

diketahui seseorang bisa memberi arahan agar individu bisa 

melakukan penentuan pilihan sesuai dengan kemampuan bakat 

yang dimiliki. Tiap pekerjaan akan selalu membutuhkan bakat 

serta kemampuan khusus yang mungkin akan berbeda dengan 

orang kebanyakan. Bakat akan menjadi sangat penting 

dikarenakan ketika  individu ingin menggapai suatu kesuksesan 

dalam berkarir (Nugraheni, 2013). 

 g. Kepribadian, remaja dapat melakukan refleksi diri pada 

berbagai macam sifat kepribadian lalu ia akan lebih mengenal 

dirinya sendiri serta dan mendapatkan pemahaman mengenai 

dirinya sendiri (Winkel, 1997). (Nugraheni, 2013) 

mengemukakan yakni seseorang akan membuat karir yang 

berkecenderungan selaras terhadap karakteristik kepribadian 

yang ia miliki. Kepribadian tersebut meliputi beberapa jumlah 

dimensi yang akan relevan terhadap perkembangan karir yakni 

nilai, motivasi, orientasi interpersonal, motivasi, kemauan 

dalam mengambil resiko, serta stabilitas. 

 h. Usia, memiliki pengaruh untuk tingkat kematangan karir 

pada remaja karena dengan bertambahnya umur akan cukup 

memberi pengaruh. Kematangan dalam berkarir dapat berjalan 
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beriringan terhadap bertambahnya umur seseorang kemudian 

akan mengalami peristiwa serta dinamika yang cukup penting 

dimasa sekolah menengah (Barnes & Carter, 2002). Semakin 

meningkat usia, maka kematangan karir semakin meningkat. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan faktor keluarga, 

faktor internal mencakup mencakup self esteem, self 

expectation, efikasi diri, locus of control, ketrampilan, minat, 

bakat, kepribadian dan usia. 

4. Kematangan Karir dalam Perspektif Islam  

 Karir dalam pandangan islam adalah, sebuah aktivitas 

manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dan dengan 

melakukannya secara bekerja, selalu berusaha dan berikhtiar 

dengan bersungguh-sungguh kepada Allah SWT, baik ditunjukan 

dengan cara bertindak ataupun berdoa karna meminta ridha dari 

Allah SWT, serta percaya bahwa karir yang dilakukan aka nada 

pertanggung jawaban kepada manusia atauun kepada Allah SWT 

(Masmuhazir, 2017).  

 Setiap manusia harus berusaha memiliki karir yang baik 

dan benar agar harapannya bisa mensejahterakan dirinya, 

keluarga, dan orang yang ada disekitarnya. Dalam hal ini karir 

bisa dicapai oleh individu yang tidak berhenti berusaha, berdoa, 

berikhtiar kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur’an telah 

memberikan tuntunan untuk manusia agar berkarir dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya dalam Q.S. At- Taubah ayat 105 : 

لِِم اْلَغْيِب َوالش  َهاَدِة  ى عه ْوَن ِاله ُ َعَملَُكْم َوَرُسْولُٗه َواْلُمْؤِمُنْوَنَۗ َوَسُتَردُّ
ه
َوقُِل اْعَملُْوا َفَسَيَرى ّللّا

 َفُيَنب  ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُْوَن     

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan. (Muda, 2000). 

 

Dalam kutipan ayat diatas menafsirkan bahwa dalam 

bekerja harus sesuai dengan perintah dari Allah SWT dan setiap 

pekerjaan yang dilakukan ada pertanggung jawabannya. Dapat 

dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan oleh Allah SWT 

untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri 
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sendiri dan orang lain. Ayat ini menurut Quraish Shihab 

bertujuan untuk mendorong manusia agar mawas diri dan 

mengawasi amal-amal mereka dengan cara mengingatkan mereka 

bahwa setiap amal baik maupun amal buruk memiliki hakikat 

yang tidak dapat disembunyikan serta terdapat saksi-saksi yang 

mengetahui diantaranya Rasul SAW. dan para saksi amal-amal 

dari golongan kaum mukminin setelah Allah SWT kemudian 

akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan yang 

kita lakukan, jika amal perbuatan yang baik akan mendapatkan 

pahala, dan jika perbuatannya buruk kelak akan mendapatkan 

siksa.  

B. Efikasi Diri 

1. Pengertian Efikasi Diri 

Bandura adalah tokoh yang mengenalkan istilah efikasi 

diri atau self-efficacy. Ia mendefinisikan bahwa efikasi diri adalah 

keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk melakukan 

suatu bentuk kontrol terhadap fungsi dirinya sendiri dan kejadian 

dalam lingkungan (J. Feist & Feist, 2012). Efikasi diri memiliki 

pengaruh yang sangat kuat dalam tindakan manusia dan 

berkombinasi dengan lingkungan, perilaku sebelumnya dan 

variabel pribadi lainnya. Dalam model triadic reciprocal causal 

disebutkan bahwa lingkungan, perilaku dan manusia memiliki 

pengaruh satu sama lain, efikasi diri merujuk pada faktor 

manusia. Seseorang yang yakin bahwa mereka dapat melakukan 

sesuatu yang berpotensi mengubah kejadian di lingkungan akan 

lebih mungkin bertindak dan menjadi sukses daripada yang 

memiliki efikasi diri rendah. Bandura dan Wood menjelaskan 

bahwa efikasi diri mengacu pada keyakinan seseorang akan 

kemampuannya untuk menggerakkan motivasi, kemampuan 

kognitif dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan 

situasi (Ghufron & Rini Risnawita, 2010). 

Baron dan Byrne mendefinisikan efikasi diri sebagai 

evaluasi individu mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya 

sendiri untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan dan 

mengatasi hambatan (Ghufron & Rini Risnawita, 2010). Efikasi 

diri merujuk pada keyakinan diri bahwa ia memliki kemampuan 

untuk melakukan suatu perilaku, sementara ekspektasi atas hasil 
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merujuk pada prediksi dari kemungkinan mengenai konsekuensi 

perilaku tersebut.  

 Sedangkan Santrock (2012) mendefinisikan efikasi diri sebagai 

keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai sebuah situasi dan 

memberi hasil menguntungkan. Efikasi diri merupakan faktor 

penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya seorang 

mahasiswa. Menurut Schunk, efikasi diri mempengaruhi pilihan 

aktivitas mahasiswa. Mahasiswa dengan efikasi diri rendah 

cenderung menghindar dari tugas, terlebih tugas yang menantang. 

Sedangkan mahasiswa dengan efikasi diri tinggi cenderung tidak 

sabar menyelesaikan tugas. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri 

merupakan keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk 

melakukan suatu tugas yang diharapkan untuk mencapai hasil 

tertentu serta mengatasi hambatan dan memberi keuntungan 

baginya demi memenuhi tuntutan situasi. 

2. Aspek-aspek Efikasi Diri 

Bandura (dalam Feist & Feist, 2010) mengklasifikasikan 

berbagai macam aspek efikasi diri menjadi empat yakni : 

a. Aspek Kognisi 

Kemampuan individu dalam proses berfikir mengenai cara-

cara yang ingin digunakan serta merancang tindakan yang 

mungkin akan diambil guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Supaya tujuan tersebut dapat tercapai sehingga tiap individu 

mulai menyiapkan diri dengan mulai memikirkan sesuatu hal 

yang terdepan, sehingga bisa melakukan tindakan yang tepat. 

Fungsi utama dari berpikir akan membuat individu bisa 

memprediksi berbagai macam kejadian sehari-hari yang memiliki 

berdampak di masa depan. Asumsi tersebut timbul pada aspek 

kognisi yakni ketika semakin efektif kemampuan individu dalam 

melakukan analisis berfikir serta dalam berlatih merealisasikan 

berbagai macam ide ataupun gagasan pribadi sehingga akan 

mendukung individu dapat bertindak secara cepat supaya ia dapat 

menggapai tujuan yang dinginkan. 

b. Aspek Motivasi 

Kemampuan individu untuk memberi diri dapat melalui 

pikirannya dalam melakukan bentuk tindakan serta keputusan 
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agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi individu 

akan timbul ketika pemikiran optimis yang muncul dari dalam 

dirinya agar bisa mewujudkan berbagai macam tujuan yang 

diinginkan. Motivasi pada efikasi diri dapat dpakai sebagai acuan 

dalam memprediksi kesuksesan serta kegagalan individu. 

c. Aspek Afeksi 

Kemampuan untuk mengatasi rasa emosi yang mungkin 

timbul diri sendiri agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Afeksi dapat terjadi dengan alami pada diri individu serta 

memiliki peran ketika memberi penentuan intensitas pengalaman 

emosional. Afeksi ditunjukan dengan cara mengontrol kecemasan 

serta perasaan depresif yang mengganggu pola pikir yang benar 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

d. Aspek Seleksi 

Kemampuan seseorang untuk menyeleksi perilaku serta 

lingkungan yang tepat agar dapat mencapai tujuan diinginkan. 

Seleksi perilaku dapat memberi pengaruh bagi perkembangan 

personal. Asumsi yang akan timbul dari aspek ini adalah ketidak 

sanggupan seseorang ketika melakukan penyeseleksian tingkah 

laku maka akan membuat rasa tidak percaya diri, bingung bahkan 

menjadi mudah menyerah saat dihadapkan pada situasi yang sulit 

untuk ditaklukan. 

3. Perkembangan Efikasi Diri 

Bandura (2008) menyatakan efikasi diri dapat ditumbuhkan 

dan dipelajari melalui empat sumber informasi utama yakni 

pengalaman keberhasilan (mastery experience), pengalaman 

oranglain (vicarious experience), persuasi verbal (verbal 

persuasion), dan kondisi fisiologis (physiological state). 

Keempat sumber informasi akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengalaman Keberhasilan (Mastery Experience) 

 

Pengalaman keberhasilan adalah cara paling efektif 

untuk meningkatkan keyakinan seseorang terhadap 

keberhasilan. Keberhasilan akan membangun kepercayaan 

yang kuat terhadap kemampuan, sebaliknya kegagalan akan 

merusak kepercayaan, terlebih lagi jika kegagalan terjadi 
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sebelum seseorang berhasil. Kesulitan yang dialami manusia 

dalam setiap kegiatan berguna sebagai pelajaran bahwa 

kesuksesan diperoleh dari usaha yang berkelanjutan. Upaya 

yang gigih diperlukan untuk menghadapi kesulitan. Efikasi 

diri menjadi berkembang kuat melalui serangkaian 

keberhasilan, dampak negatif dari kegagalan akan berkurang 

sehingga akan memotivasi diri bahwa sebesar apapun 

kesulitannya pasti dapat dihadapi dengan kegigihan dan 

usaha yang terus-menerus. 

2. Pengalaman Orang lain (Vicarious Experience) 

Melalui melihat/mengamati keberhasilan seseorang 

yang memilki kemampuan yang sebanding dalam 

mengerjakan tugas, akan meningkatkan keyakinan pengamat 

bahwa ia juga bisa berhasil. Begitu sebaliknya, bila 

pengamat mengetahui bahwa seseorang dengan kemampuan 

yang sama dengannya mengalami kegagalan, maka dapat 

menurunkan keyakinan pengamat terhadap kemampuan 

yang ia miliki serta akan menurunkan usaha mereka. 

Dampak dari pemodelan menunjukkan efikasi diri 

dipengaruhi oleh kesamaan persepsi dengan model. Semakin 

besar kesamaan yang diasumsikan, akan semakin 

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengamat. Jika 

pengamat melihat orang yang sangat berbeda dari dirinya, 

keyakinan pengamat tidak banyak dipengaruhi oleh model. 

Seseorang sebaiknya melihat model yang memiliki 

kemampuan sama dengan pengamat. Melalui pengamatan 

terhadap perilaku dan cara model dalam berpikir, akan 

melahirkan strategi efektif bagi pengamat untuk meniru cara 

model berpikir dan berperilaku di lingkungan. 

3. Persuasi Verbal (Verbal Persuasion) 

Individu diarahkan dengan saran, nasihat, dan 

bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinannya 

tentang kemampuan yang dimiliki untuk membantu 

mencapai tujuan yang diinginkan. Pengaruh persuasi verbal 

tidak besar karena tidak memberikan pengalaman yang 

langsung dialami/ diamati individu. Dalam kondisi yang 
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tertekan dan mengalami kegagalan yang terus menerus, 

pengaruh sugesti akan berakibat secara cepat dan lenyap 

karena pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut. 

4. Kondisi Fisiologis (Psychological State) 

 

Ketegangan fisik dalam situasi yang menekan 

dipandang individu sebagai tanda ketidakmampuan karena 

dapat melemahkan performansi kerja individu. 

 

C. Dukungan Sosial Keluarga 

1. Pengertian Dukungan Sosial Keluarga 

Menurut Wibowo dan Susanto (2014) dukungan sosial 

berarti interaksi manusia yang melibatkan satu atau lebih unsur 

berikut: kasih sayang (merujuk apresiasi, kekaguman, rasa 

hormat atau cinta atau menciptakan rasa aman), penegasan 

(penguatan pengarahan, umpan balik, yang mempengaruhi cara 

seseorang membuat keputusan) dan konkret bantuan (merujuk 

benda atau uang, menghabiskan waktu untuk membantu 

seseorang). 

Dukungan sosial menurut Sarafino dan Smith (2011) 

merupakan kenyamanan, kepedulian, harga diri atau bantuan 

yang diterima seseorang dari orang lain atau kelompok lain. 

Individu dengan dukungan sosial percaya bahwa mereka dicintai, 

dihargai dan menjadi bagian dari keluarga atau organisasi 

komunitas yang dapat membantu saat dibutuhkan. Dukungan 

sosial juga mengacu pada perasaan atau persepsi seseorang 

bahwa kenyamanan, perhatian dan bantuan tersedia ketika 

dibutuhkan (Sarafino & Smith, 2011). 

Baron dan Byrne (2004) mendefinisikan dukungan sosial 

sebagai rasa nyaman secara fisik dan psikologis yang diberikan 

oleh sahabat dan keluarga kepada individu yang sedang stress 

sehingga ia dalam kondisi fisik yang lebih baik dan dapat 

mengatasi stress yang dialaminya. 

Dukungan sosial keluarga menurut Friedman (2010) adalah 

sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota 

keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan 
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penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. 

Menurut Sancahya dan Susilawati (2014) dukungan sosial 

keluarga adalah kenyamanan fisik dan psikologis, perhatian serta 

bantuan yang diterima oleh individu dari keluarganya seperti 

ayah, ibu ataupun saudara kandung individu tersebut. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan 

sosial keluarga adalah kenyamanan dan kepedulian yang berasal dari 

orang terdekat seperti keluarga ataupun teman. 

 

2. Aspek-aspek Dukungan Sosial 

Dukungan sosial memiliki banyak bentuk atau jenis. 

Dukungan sosial bisa berupa banyak hal mulai dari dukungan moril 

maupun materil. Menurut Sarafino dan Smith (2011), aspek-aspek 

dukungan sosial keluarga yaitu: 

a. Dukungan Emosional atau Penghargaan 

Meliputi empati, perhatian, penghargaan positif dan 

dorongan terhadap individu yang kemudian akan memberi 

kenyamanan, rasa memiliki dan dicintai serta meminimalisir 

stress. Biasanya dukungan ini diperoleh dari keluarga atau teman 

dekat dalam memberi rasa nyaman, perasaan berharga dan 

dicintai oleh orang-orang disekitarnya. 

b. Dukungan Instrumental 

Berupa dukungan nyata yang melibatkan bantuan secara 

langsung seperti meminjamkan uang atau barang seperti buku, 

alat tulis maupun peralatan elektronik. Dukungan ini 

menggambarkan tersedianya materi yang dapat membantu 

individu dan kemudian akan memudahkannya. 

c. Dukungan Informasi 

Berupa saran, petunjuk atau nasihat, arahan serta umpan 

balik. Pemberian dukungan dengan menyarankan beberapa 

tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahannya. Dukungan ini biasanya diperoleh dari orang 

terdekat atau professional yang membantu individu untuk 

memahami situasi dan mencari alternatif pemecahan masalah. 

d. Dukungan Kelompok 

Merupakan ketersediaan orang lain untuk menghabiskan 

waktu bersama orang tersebut sehingga memberi perasaan 
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keanggotaan dalam sekelompok orang yang berbagi minat dan 

kegiatan sosial. Dukungan ini membuat individu merasa bahwa ia 

adalah bagian dari suatu kelompok dimana anggotanya saling 

mendukung satu sama lain. Dukungan ini membantu individu 

memenuhi kebutuhannya akan persahabatan dan kontak sosial. 

Dukungan sosial memiliki banyak jenis atau bentuk 

seperti dukungan emosional berupa perhatian, dorongan maupun 

empati, dukungan instrumental berupa barang-barang, informasi 

dan dukungan penghargaan. 

3. Sumber Dukungan Sosial 

Dukungan sosial bisa didapatkan dari banyak sumber. 

Menurut Sarafino dan Smith (2011) dukungan sosial dapat datang 

dari banyak sumber yang meliputi orang-orang terdekat maupun 

para professional, berikut sumber-sumber dukungan sosial: 

a. Berasal dari seseorang yang ada sepanjang hidupnya seperti 

orang tua dan keluarga 

b. Berasal dari seseorang yang spesial dalam hidupnya seperti 

pasangan atau kekasih 

c. Berasal dari individu yang sedikit berperan dalam hidupnya 

seperti teman atau sahabat 

d. Berasal dari orang lain atau professional seperti dokter atau 

organisasi komunitas seseorang 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan 

sosial bisa berasal dari banyak sumber yang meliputi orang tua, 

pasangan, teman maupun jasa professional. 

 

D. Dinamika Hubungan Efikasi Diri dan Dukungan Sosial 

Keluarga dengan Kematangan Karir 

Menurut Savickas, Kematangan karir merupakan kesiapan 

individu dalam membuat informasi, keputusan karir yang sesuai 

dengan usia dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan terkait 

karir (Creed et al., 2009). Karir bukanlah peristiwa sekali seumur 

hidup karena konsep diri manusia berubah-ubah melalui tahap-

tahap kemunduran dan pola karir seseorang. 

 Menurut Seligman (2004) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kematangan karir adalah faktor keluarga, faktor 

internal individu. Faktor internal individu meliputi efikasi diri, 
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self-expectation, locus of control, keterampilan, minat, bakat, 

kepribadian, dan usia. Jadi dukungan keluarga dan dukungan 

sosial serta efikasi diri merupakan salah satu dari beberapa faktor 

yang mempengaruhi kematangan karir individu. 

  Bandura dan Woods mendefinisikan efikasi diri adalah 

keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan 

motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan 

untuk memenuhi tuntutan situasi (Ghufron & Rini Risnawita, 

2010). Dalam memilih karir diperlukan perencanaan, eksplorasi 

hingga akhirnya memilih karir. Untuk memilih karir yang tepat 

maka diperlukan keyakinan yang kuatakan kemampuan diri dalam 

menggerakkan motivasi dan memilih tindakan yang diperlukan 

untuk memenuhi tuntutan situasi. Semakin tinggi efikasi diri 

maka akan mendorong seseorang untuk menetapkan pilihan karir 

yang tepat dan sesuai dengan dirinya. 

 Efikasi diri merujuk pada evaluasi individu mengenai 

kemampuannya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan 

kemudian mengatasi hambatan (Ghufron & Rini Risnawita, 

2010). Ketika hambatan memasuki dunia kerja dapat 

diminimalisir, kematangan karir siswa akan meningkat. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Bandura bahwa seseorang yang memiliki 

efikasi diri tinggi cenderung mengeluarkan usaha besar untuk 

mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan, maka dari itu siswa 

yang memiliki efikasi diri tinggi akan lebih siap menentukan karir 

demi masa depan (Zulkaida et al., 2012). 

 Selain efikasi diri faktor yang mempengaruhi kematangan 

karir adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah 

pemberian kenyamanan secara fisik dan psikologis yang berupa 

perhatian, informasi, penghargaan, nasihat dan cinta yang 

diberikan oleh keluarga yaitu ayah, ibu, kaum kerabat (kakak, 

adik, kakek, nenek, sepupu, paman, bibi) atau orang seisi rumah 

kepada individu (Nashriyah et al., 2014). Smet (1994) dukungan 

terpenting adalah dukungan yang didapatkan dari keluarga. 

Remaja dapat merencanakan dan mempersiapkan karirnya di 

masa depan dengan baik jika dirinya mendapat dukungan social 

dari keluarganya sehingga akan mencapai kematangan karir 

(Nashriyah et al., 2014). Dukungan keluarga merupakan bantuan 
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yang diberikan ayah, ibu, dan kerabat sehingga individu merasa 

diperhatikan, dicintai, dihargai dan dipercayai. Bantuan yang 

diberikan berupa instrumental, informasi, emosional dan 

penilaian, akan dapat mempengaruhi siswa dalam orientasi 

pemilihan karir, perencanaan, konsisten dalam memilih karir dan 

kebijaksaan ketika memilih karir sehingga siswa dapat mencapai 

kematangan karir sesuai usianya (Nashriyah et al., 2014). Aspek-

aspek dukungan sosial menurut Smet (1994) yaitu dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan informatif dan 

dukungan instrumental. 

 Anak muda yang mendapatkan dukungan dari sekolah, teman 

dan keluarga dapat membuat keputusan dalam memilih karir. 

Dukungan sosial berpengaruh positif dalam pemilihan dan 

perencanaan karir (Ferry, 2006). Dukungan sosial yang terpenting 

adalah dukungan yang didapatkan dari keluarga (Nashriyah et al., 

2014). Keluarga adalah bagian penting dari proses pembentukan 

kematangan karir siswa untuk dapat mengembangkan karirnya 

secara optimal. Hal ini didukung oleh penelitian Rahma dan 

Rahayu (2018). Keluarga merupakan bagian penting dari proses 

pembentukan kematangan karir siswa untuk dapat 

mengembangkan karirnya secara optimal. Siswa yang 

mendapatkan dukungan sosial yang tinggi dari keluargnya, dapat 

mencapai kematangan karir yang sesuai dengan tahap 

perkembangan karir sesuai harapan. 

 Penelitian Dewi (2017) pada mahasiswa Keperawatan STIKES 

Muhamadiyah Loksmawe menunjukkan hasil antara efikasi diri 

dan dukungan sosial keluarga bersama-sama mempengaaruhi 

kematangan karir pada mahasiswa. Efikasi diri yang tinggi, 

mengarahkan diri mencari bakat, minat serta kemampuan yang 

dimiliki. Dukungan sosial keluarga yang didapatkan berupa 

bantuan secara langsung, informasi, penghargaan dan umpan 

balik dapat membantu siswa meyakini pilihan karirnya. 

Sedangkan penelitian yang  

dilakukan oleh Herin dan Sawitri (2017) yang menunjukkan 

bahwa kematangan karir yang tinggi dipengaruhi oleh dukungan 

orang tua yang positif yang memberi informasi karir kepada anak 

dan memenuhi fasilitas anak untuk menunjang karirnya. Dalam 



 

 

 
 

27 

Efikasi Diri 

Kematangan Karir 

Dukungan Keluarga 

beberapa penelitian lain ditemukan bahwa efikasi diri dan 

dukungan sosial adalah variabel yang berhubungan atau berkaitan 

dengan kematangan karir. Dukungan sosial dari orangtua terhadap 

perencanaan dan eksplorasi karir juga memiliki pengaruh dalam 

kematangan karir tinggi. Sedangkan dalam penelitian Blustein 

ditemukan bahwa efikasi diri adalah variabel yang kuat 

mempengaruhi kematangan karir (Pinasti, 2011). 

 

E. Kerangka Berfikir 

 

 

Individu  yang  mampu  memilih  karir  dengan  tepat  adalah  

individu yang telah memiliki kematangan karir yang baik. Salah 

satu indikasi bahwa individu tersebut telah matang dalam 

perkembangan karirnya adalah ketika ia memiliki keyakinan 

penuh pada dirinya atas kemampuannya mencapai karir yang  

baik.  Dengan  kata  lain  jika  seseorang  mahasiswa  memliki  

keyakinan bahwa dirinya dapat memilih karir yang tepat maka ia 

memiliki efikasi diri yang  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  

seberapa  mampu  individu  tersebut melakukan tugas yang 

tingkat kesukarannya sesuai dengan kemampuannya, seberapa  

luas  bidang  yang  dikuasainya  untuk  menyelesaikan  suatu  

tugas, serta  sekeras  apa  usaha  yang  ia  lakukan  bahkan  ketika  

menemukan  suatu hambatan.    Faktor-  faktor  tersebut  

menunjukan  bahwa  mahasiswa  telah matang dalam karir. 
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Semakin tinggi efikasi diri individu, diharapkan tingkat 

kematangan karirnya juga akan semakin tinggi. 

Selain efikasi diri, hal penting yang berpengaruh lainnya 

adalah dukungan keluarga. Winkel dan Hastuti (2007) 

menjelaskan bahwa pengaruh keluarga, orang tua, saudara yang 

menyatakan harapan serta mengkomunikasikan pandangan dan 

sikap tertentu terhadap pendidikan dan pekerjaan akan 

mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Mardiyati dan 

Yuniawati (2015) juga berpendapat bahwa keluarga memiliki 

pengaruh dalam proses perkembangan karir yang mempengaruhi 

individu secara langsung. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Hargrove (2005) yang menyatakan bahwa 

kualitas hubungan keluarga berpengaruh signifikan dalam 

perencanaan karir. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap 

pernyataan penelitian, harus dinyatakan dalam bentuk kalimat 

yang isinya terdapat paling sedikitnya dua variabel untuk diuji 

serta harus diuji secara spesifik (Azwar, 2012). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ada hubungan efikasi diri dan dukungan keluarga dengan 

kematangan karir. 

2. Ada hubungan efikasi diri dengan kematangan karir.  

3. Ada hubungan dukungan keluarga dengan kematangan karir. 
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