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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan karier adalah proses seumur hidup berkelanjutan yang berfokus 

pada pencarian, memperoleh dan memproses informasi tentang diri yang terkait 

dengan transisi akademik dan pekerjaan untuk mencapai tujuan karier (Milsom & 

Coughlin, 2015). Berdasarkan teori perkembangan karier yang dikemukakan oleh 

Donald Super pada tahun 1972 mengatakan bahwa para remaja atau mahasiswa 

berada pada tahap exploratory, yaitu tahap yang dikarakteristikkan dengan fase di 

mana pilihan mengenai pekerjaan atau kejuruan semakin spesifik. Pada tahapan 

tersebut, remaja sedang menjalani masa di mana individu secara kognitif mulai 

membentuk tujuan karier melalui kesadaran akan sumber daya yang ada, nilai-nilai, 

minat dan perencanaan terhadap pekerjaan yang diinginkan. Brown dan Lent 

(2005) mengatakan bahwa ada masa remaja, individu biasanya sudah harus 

membuat keputusan karier yang sebenarnya secara perkembangan belum siap untuk 

mereka lakukan. Banyak remaja yang gagal untul mengintegrasi minat, 

keterampilan, dan kemampuan mereka serta mereka tidak dapat fokus kepada 

tujuan karier tertentu, yang merupakan tugas utama remaja pada tahap exploration. 

Memilih jurusan kuliah adalah salah satu dari banyak keputusan terkait karier yang 

akan dibuat oleh individu dalam tahapan tersebut (Zunker, 2006).  

Tetapi pada kenyataannya, banyak remaja yang mengalami kesulitan dalam 

menentukan dan tidak yakin dengan pilihan kariernya. Hal ini dapat terlihat dari 

beberapa survei mengenai persiapan karier pada siswa SMA di Surabaya yang 

menunjukkan bahwa 85% siswa merasa ragu terhadap masa depan kariernya, 80% 

siswa belum menentukan masa depan kariernya secara mantap, dan 75% siswa 
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mengalami kesulitan dalam merencanakan karier dengan baik (Juwitaningrum, 

2013). Kemudian, dari beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia juga 

menjelaskan bahwa belakangan ini tingkat kebutuhan bimbingan karier pada 

remaja cenderung meningkat (Juwitaningrum, 2013; Lestari, 2017). Hal ini 

menandakan bahwa meningkatnya masalah yang dialami oleh para remaja terkait 

dengan pemilihan atau perencanaan karier mereka. 

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pemilihan jurusan kuliah 

merupakan salah satu keputusan yang paling penting harus dilakukan oleh seorang 

siswa (Porter & Umbach, 2006). Pemilihan jurusan idealnya dilakukan dengan 

perencanaan yang hati-hati, yaitu memilih berdasarkan minat yang dimiliki. Namun 

tidak sedikit juga yang memilih jurusan hanya berdasarkan nilai mata pelajaran 

sekolah yang paling tinggi, berdasarkan keinginan orang tua, atau melihat 

berdasarkan penghasilan yang diharapkan didapatkan dari jurusan tersebut (Milsom 

& Coughlin, 2015; Lee & Sohn, 2017). Pemilihan yang tidak dilakukan dengan 

benar akan dapat menyebabkan masalah dalam masa perkuliahan. Salah satu artikel 

di Berita Satu mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Career 

Center Network (ICCN) pada tahun 2017 mengungkapkan terdapat sebanyak 87% 

mahasiswa Indonesia yang salah mengambil jurusan, hingga pada akhirnya sekitar 

satu pertiga mahasiswa berpindah jurusan (Makmun, 2017). Dalam artikel tersebut 

dijelaskan bahwa salah mengambil jurusan berarti individu memilih jurusan yang 

sebenarnya tidak sesuai dengan passion atau minat yang ia miliki. Tidak hanya itu, 

di dalam kompas juga menyatakan bahwa sebanyak 40% mahasiswa drop out di 

tahun pertama karena salah jurusan (Kompas, 2010). Penelitian yang dilakukan 

oleh Walls (2009) mengatakan bahwa lebih dari satu per tiga mahasiswa mengganti 

jurusan mereka karena ketidakpuasan dengan jurusan mereka (Kim & Kim, 2016). 
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Karena kebingungan yang dialami, pemilihan jalur karier yang dilakukan 

cenderung tidak maksimal. Salah satu artikel di Detik menjelaskan bahwa ada 

sebanyak 63% orang Indonesia yang tidak bekerja sesuai dengan jurusan yang 

diambil pada saat berkuliah (Mardiana, 2017). 

Untuk menghindari hal tersebut, seharusnya dari awal mahasiswa sudah 

mengetahui apa yang menjadi minatnya. Siswa yang membuat keputusan mengenai 

pemilihan jurusannya dengan hati-hati akan dapat membantu meningkatkan tingkat 

kepuasannya dan juga tingkat kesuksesan dalam pengalaman berkuliah mereka 

(Porter & Umbach, 2006). Individu yang telah meyakini pilihannya akan bersedia 

untuk tetap setia kepada hal tersebut secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, individu 

yang telah mengetahui minatnya dari awal juga cenderung akan lebih bersemangat 

dan bekerja keras di dalam bidang itu (Duckworth, 2007). Kedua hal tersebut 

sebenarnya dapat menjelaskan satu variabel yang disebut dengan grit.  

Grit sendiri didefinisikan sebagai perseverance and passion for long-term 

goals atau ketahanan dan semangat untuk mencapai tujuan jangka panjang 

(Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). Grit memiliki dua dimensi, yaitu 

consistency of interest (konsistensi minat) dan perseverance of effort (ketekunan 

usaha). Konsistensi minat menjelaskan individu yang dapat mempertahankan minat 

yang dimilikinya pada satu tujuan. Sedangkan ketekunan usaha merupakan 

kemampuan individu untuk bekerja keras dan bertahan untuk mencapai tujuannya. 

Dalam konteks perkuliahan, grit memiliki pengaruh yang positif terhadap 

mahasiswa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Bowman et al. (2015), variabel grit 

banyak dihubungkan dengan pencapaian akademik yang tinggi dan juga dikatakan 

sebagai salah satu yang memprediksi kesuksesan di dunia perkuliahan dan tahun-

tahun emerging adult. Mahasiswa dengan grit yang tinggi biasanya dapat 
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mempertahankan fokus mereka dan terus bekerja keras dalam menjalani tujuan 

jangka panjang. Lee dan Sohn (2017) menyatakan bahwa mereka juga cenderung 

memiliki tujuan jangka panjang yang jelas, sehingga dapat diprediksikan bahwa 

mereka akan secara terus menerus terlibat pada career-related behaviors. 

Mahasiswa dengan grit tinggi secara keseluruhan lebih puas dengan perkuliahan, 

memiliki sense of belonging yang besar, terlibat pada aktivitas ekstrakurikuler 

dengan lebih banyak dan juga dikatakan berinteraksi lebih banyak dengan 

fakultasnya. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki tingkat grit yang rendah akan 

lebih mungkin untuk drop out dari perkuliahan. Bahkan di dalam kebudayaan 

kolektivis, individu dengan grit yang rendah dapat mengalami krisis identitas 

karena mereka lebih fokus untuk mencapai standar sosial daripada tujuan mereka 

(Lee & Sohn, 2017). Dalam dunia pekerjaan, individu yang memiliki grit yang 

tinggi akan lebih mungkin untuk terlibat dengan pekerjaan mereka (Suzuki, 

Tamesue, Asahi, & Ishikawa, 2015). 

Sebagai mahasiswa, ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam 

perkuliahannya. Kehidupan kuliah dapat menjadi masa yang berisikan dengan 

ketidakpastian dan banyak mahasiswa merasakan emosi yang campur aduk 

(Srivastava, Tamir, Mcgonigal, John, & Gross, 2009). Beberapa tantangan harus 

dihadapi para mahasiswa terutama mahasiswa tahun pertama, contohnya seperti 

menhadapi tugas-tugas atau pelajaran yang tentunya lebih susah dibandingkan 

dengan masa SMA, mengatur waktu, menyesuaikan diri dengan cara mengajar dan 

para pengajar yang berbeda-beda. Mahasiswa juga menyebutkan berbagai 

tantangan berhubungan dengan kehidupan sosial atau personal mereka, seperti 

bertemu dengan orang-orang baru, hidup jauh dari rumah, self-doubt, mengelola 

keuangan dan mengatur keseimbangan dari berbagai aspek hidupnya (Wu, Garza, 
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& Guzman, 2015; Ginty & Boland, 2016). Walaupun hal-hal yang harus dihadapi 

tersebut merupakan tantangan yang berat dan banyak, tapi tentunya tantangan 

tersebut harus tetap dihadapi. Dan mahasiswa yang terus bekerja keras secara 

konsisten untuk mencapai tujuannya meskipun dengan segala tantangan yang ada 

merupakan salah satu bagian dari grit (Duckworth, 2017). Seiring berjalannya 

waktu, dalam menghadapi tantangan tersebut mahasiswa akan mendapatkan insight 

yang akan membantu mereka memunculkan kepuasan terhadap jurusan yang 

diambil (Milsom & Coughlin, 2015). 

Dalam bukunya, Duckworth (2017) mengatakan bahwa individu dengan grit 

tinggi cenderung untuk tidak berpindah jurusan. Kecenderungan untuk tidak 

berpindah jurusan dan rasa senang menjalani minat yang telah dipilih menjelaskan 

variabel kepuasan jurusan (Nauta, 2007). Kondisi di mana seseorang senang atau 

tidak dengan jurusan yang telah dipilih disebut dengan major satisfaction atau 

kepuasan jurusan (Nauta, 2007). Kepuasan dengan jalur karir yang diambil individu 

merupakan hal yang penting karena secara langsung dapat memengaruhi kualitas 

hidup (Lent & Brown, 2008). Dari penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Kim 

(2016) mengatakan bahwa kepuasan akademik mahasiswa dikatakan dapat menjadi 

indikator yang penting dalam performa akademik, tujuan akademik dan juga 

kepuasan pekerjaan nantinya. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kepuasan 

terhadap jurusan akademik berhubungan dengan tinggi rendahnya well-being dan 

kepuasan hidup seseorang. Menurut Nauta (2007), individu yang merasa telah 

memilih jurusan yang tepat dapat melihat hal tersebut sebagai suatu pencapaian. Di 

sisi lain, individu yang tidak puas dengan jurusannya dapat menafsirkan 

ketidakpuasannya sebagai suatu kegagalan dan menyimpulkan bahwa mereka 

adalah pembuat keputusan yang tidak efektif. Dalam penelitiannya, Nauta juga 
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menjelaskan bahwa kepuasan jurusan yang rendah dapat dihubungkan dengan 

menurunnya performa akademik dan munculnya stres. Tessema, Ready, dan Yu 

(2012) mengatakan bahwa individu yang puas dengan jurusannya akan lebih 

mungkin untuk berkomitmen dan melanjutkan studinya. Bagi mahasiswa, kepuasan 

jurusan dapat sejalan dengan kepuasan kerja nantinya, karena lingkungan kerja dan 

lingkungan akademik memiliki kesamaan. Nauta (2007) juga menyatakan bahwa 

mahasiswa yang kurang puas dengan jurusannya merasa cemas tentang pilihan 

karier dan merasa ragu secara umum. 

Melihat pentingnya grit dan kepuasan jurusan pada mahasiswa, maka 

penelitian terhadap topik ini perlu untuk dilakukan. Namun, selama ini belum ada 

penelitian yang mencoba mengaitkan antara grit dan kepuasan jurusan pada 

mahasiswa. Penelitian-penelitian terkait grit yang pernah dilakukan sebelumnya 

pada mahasiswa selama ini dikaitkan dengan variabel pencapaian akademik 

(Bazelais, Lemay & Doleck, 2016; Lee & Sohn, 2017), fixed and growth mindset 

(Hochanadel & Finamore, 2015), sikap yang berhubungan dengan karier (Lee & 

Sohn, 2017), penyesuaian akademik (Bowman et al., 2015), dan lainnya. 

Sebaliknya, penelitian mengenai kepuasan jurusan pada mahasiswa pernah 

dilakukan pada variabel pencapaian akademik (Kim & Lee, 2015), keterlibatan 

dengan pekerjaan (Cox, Bjornsen, Krieshok, & Liu, 2016), motivasi intrinsik 

(Deemer, 2015), dan lain-lain. Berdasarkan uraian-uraian yang dinyatakan di atas, 

peneliti melihat bahwa belum ada penelitian yang dilakukan mengenai hubungan 

antara kedua variabel tersebut di Indonesia. Peneliti juga melihat urgensi dari 

penelitian ini dari permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga peneliti 

terdorong untuk meneliti hubungan antara grit dan kepuasan jurusan pada 

mahasiswa. 
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 Rumusan Permasalahan 

Apakah ada hubungan antara grit dan kepuasan jurusan pada mahasiswa? 

 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara grit dan kepuasan jurusan pada mahasiswa. 

 

 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu 

psikologi khususnya pada bidang psikologi positif dan pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hubungan grit 

dan kepuasan jurusan pada mahasiswa yang sedang berkuliah. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa, dari penelitian ini dapat meningkatkan akan 

pentingnya untuk memiliki grit dan kepuasan jurusan dalam mencapai 

tujuan karier mereka. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak sekolah, terutama 

kepada para konselor atau guru bimbingan konseling untuk melihat 

betapa pentingnya menemukan jurusan yang tepat dan untuk 

menanamkan sikap atau nilai-nilai bekerja keras. 

c. Dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi para orang tua untuk 

mendukung anak-anaknya untuk memutuskan pilihan jurusan yang 
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terbaik bagi mereka dan juga untuk menanamkan nilai-nilai kerja keras 

kepada anak-anaknya. 

 

 

 


