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Abstraksi

Mahasiswa melanjutkan kuliah pascasarjana Magister Psikologi Profesi 
karena melihat prospek lapangan pekerjaan yang bagus. Kenyataannya, kuliah yang 
dijalani oleh mahasiswa yang menempuh pendidikan di pascasarjana Magister 
Psikologi Profesi tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Seseorang yang 
menempuh pendidikan pascasarjana Magister Psikologi Profesi menemui berbagai 
masalah dalam bidang yang ditekuni. Oleh sebab itu, mahasiswa tersebut perlu 
mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Salah satu 
cara untuk menyelesaikan tersebut adalah mengambil keputusan pindah program 
studi dari Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi.

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) mengetahui proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana pindah
program studi dari Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi, dan (2) 
mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
mahasiswa pindah dari Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Gejala penelitian yang 
menjadi fokus pembahasan dan hendak diungkap adalah tentang pengambilan 
keputusan mahasiswa pascasarjana pindah program studi dari Magister Psikologi 
Profesi ke Magister Sains Psikologi.. Informan yang akan diteliti dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa pascasarjana yang berjumlah 2 orang. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Proses 
informan dalam mengambil keputusan pindah program studi perkuliahan melalui 
kebutuhan yang diinginkan saat kuliah di profesi tidak sesuai yang diharapkan 
sehingga menurunkan motivasi kuliah di profesi. Karena kebutuhannya tidak 
terpenuhi, informan meminta masukan dari keluarga, orangtua, dosen, dan teman-
temannya. Masukan dan saran dari orang-orang dekat informan membulatkan 
keinginan informan untuk pindah program studi dari profesi ke sains. (2) Faktor-
faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pindah program studi dari 
Magister Psikologi Profesi ke Magister Sain Psikologi yaitu faktor intrinsik berupa 
keinginan informan agar dapat membagi waktu antara kuliah dengan keluarga. 
Faktor ekstrinsik berasal dari faktor lingkungan perkuliahan, yang pelaksanaannya 
tidak sesuai dengan yang dijadwalkan membuat informan tidak termotivasi untuk 
melanjutkan kuliah di Magister Profesi.

Kata kunci: Pengambilan Keputusan, Magister Psikologi Profesi, Magister Sains
Psikologi



A. PENDAHULUAN

Seseorang yang melanjutkan pendidikan ke pascasarjana karena adanya 

berbagai alasan sesuai dengan keinginan mahasiswa yaitu untuk dapat meningkatkan 

kualitas mereka dalam bekerja kelak. Termasuk mahasiswa yang kuliah pascasarjana 

mengambil Magister Psikologi Profesi. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua 

mahasiswa psikologi yang kuliah di pascasarjana mengambil Magister Psikologi 

Profesi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dapat ketahui bahwa 

mahasiswa tersebut mendaftar sebagai mahasiswa pascasarjana Magister Psikologi 

Profesi karena melihat prospek lapangan pekerjaan yang bagus, karena profesi 

psikolog dianggap mempunyai nilai lebih di masyarakat sehingga mereka 

mengharapkan nantinya mereka mempunyai pekerjaan yang layak. Mahasiswa 

beranggapan bahwa profesi psikolog mempunyai peran penting dalam berbagai 

aspek kehidupan, sehingga mereka mempunyai perkiraan bahwa nantinya akan 

banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Di samping itu, dengan kuliah di jurusan 

psikologi juga punya pengharapan lain yaitu untuk dapat membantu sesama manusia 

yang membutuhkan.

Kenyataannya, kuliah yang dijalani oleh mahasiswa yang menempuh 

pendidikan di pascasarjana Magister Psikologi Profesi tidak selamanya berjalan 

sesuai harapan. Mereka menemui beberapa masalah dalam perkuliahan yang mereka 

jalani. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari pindahnya dua mahasiswa 

tersebut. Dari hasil wawancara juga dapat diketahui tentang waktu, biaya, tenaga, 

bidang kerja setelah lulus pascasarjana, dan usaha yang dilakukan oleh kedua 

mahasiswa tersebut. Inti dari jawaban dua mahasiswa tersebut ada kesamaan. 

Tentang waktu lebih cepat kuliah di Magister Sains Psikologi daripada di Magister 

Psikologi Profesi, hal ini dibuktikan oleh kedua mahasiswa saat sekarang sudah 

mulai menyusun tesis. Biaya untuk pembayaran kuliah di Magister Sains Psikologi

lebih murah. Gelar kesarjanaan yang nanti diperoleh setelah selesai kuliah 

pascasarjana berbeda, Magister Psikologi Profesi memungkinkan mahasiswa untuk 

menjadi psikolog, sedangkan Magister Sains Psikologi nantinya akan bekerja 

sebagai ahli di bidang pendidikan. Usaha-usaha yang dilakukan kedua mahasiswa 

memiliki kesamaan yaitu setelah meminta saran dan masukan dari salah satu doses, 

dan pertimbangan dari keluarga, serta teman akhirnya kedua mahasiswa tersebut 



memutuskan untuk pindah studi dari Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains 

Psikologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua responden yang dijadikan subjek 

dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dua mahasiswa tersebut menemui 

hambatan-hambatan dalam mengikuti perkuliahan pascasarjananya, yaitu ada beban 

berat saat mengikuti perkuliahan karena banyaknya mata kuliah yang harus 

diselesaikan.  Ada perasaan tekanan untuk cepat-cepat menyelesaikan tugas-tugas. 

Mahasiswa tidak mampu mengikuti perkuliahan. Hambatan prosedur pelaksanaan 

kegiatan praktik yang berbelit-belit. Serta hambatan kondisi fisik yang tidak 

mendukung mengikuti kegiatan secara maksimal.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa mahasiswa 

pascasarjana yang mengalami masalah tersebut disebabkan oleh 2 faktor, yaitu; 

faktor dari dalam diri mahasiswa itu sendiri dan faktor dari luar mahasiswa. 

Dijelaskan oleh Suru (dalam Subekti, 2006) bahwa faktor dari dalam diri individu 

yang mempengaruhi terjadinya permasalahan meliputi; kelemahan secara fisik, 

kelemahan secara mental, kelemahan emosional, kelemahan yang disebabkan oleh 

kebiasaan-kebiasaan salah, kelemahan yang disebabkan tidak dimilikinya 

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Sedangkan faktor yang ada di luar

mahasiswa itu meliputi kurikulum yang seragam, bahan dan buku-buku yang tidak 

sesuai, ketidaksesuaian standard administrasi, terlalu berat beban belajar, kelemahan 

sistem belajar mengajar, kelemahan kondisi lingkungan keluarga,  dan terlalu 

banyak kesulitan diluar jam pelajaran.

Adapun putusan yang diambil oleh dua mahasiswa yang dijadikan responden 

yaitu kuliah pascasarjana Magister Psikologi Profesi pindah ke Magister Sains 

Psikologi. Gunarsa (2001) mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu  minat, bakat, kemampuan, biaya, dan 

prediksi lapangan pekerjaan. Kelima faktor tersebut harus benar-benar diperhatikan 

sebelum individu memutuskan pendidikan dan profesi pekerjaan yang akan diambil. 

Alasannya, memilih suatu profesi pekerjaan dibutuhkan pertimbangan yang matang 

serta kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Seiring dengan 

eksplorasi minat dan bakat, individu pun perlu diarahkan untuk menjadi pribadi 

yang bertanggung jawab atas pilihannya. 



Diharapkan individu ketika akan memutuskan suatu masalah, terlebih dahulu 

harus mengetahui permasalahan yang dihadapi, membuat beberapa alternatif pilihan, 

mengevaluasi alternatif-alternatif pilihan, dan baru kemudian membuat keputusan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Robinson (dalam Hana, 2008) yang mengatakan 

bahwa pengambilan keputusan yang optimal adalah pengambilan secara resional 

dimana terdapat 6 langkah, yaitu (1) penetapan masalah, (2) mengidentifikasi 

kriteria putusan yang penting dalam menyelesaikan masalah, (3) 

mempertimbangkan kriteria yang sudah diidentifikasi sebelumnya untuk memberi 

prioritas yang benar dalam keputusan, (4) menghasilkan alternatif keputusan, (5). 

mengevaluasi alternatif, dan (6) memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif

yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengambilan 

keputusan mahasiswa yang kuliah pascasarjana pindah dari Magister Psikologi 

Profesi ke Magister Sains Psikologi diperlukan pemikiran rasional dalam 

tindakannya sehingga pengambilan putusan pindah program studi dapat berjalan 

positif dan efektif, sehingga mahasiswa tidak mengalami penyesalan di kemudian 

hari.  

Atas dasar uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk 

mengungkap dan mengkaji lebih dalam tentang pengambilan keputusan mahasiswa 

yang kuliah pascasarjana pindah progran studi dari Magister Psikologi Profesi ke 

Magister Sains Psikologi. Permasalahannya, yaitu (1) bagaimana proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana pindah dari 

Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi dan (2) faktor-faktor apa 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa pascasarjana pindah dari 

Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi. Atas dasar dua pertanyaan 

tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul: Pengambilan Keputusan Pindah 

Program Studi Dari Magister Psikologi Profesi Ke Magister Sains Psikologi



B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengambilan Keputusan

Luthans dan Davis (1997) mengemukakan bahwa “decision making is 

almost universally defined as choosing between alternatives”. Artinya, bahwa secara 

umum pengertian dari pengambilan keputusan adalah memilih diantara berbagai 

alternatif. Moordiningsih dan Faturochman (2000) berpendapat bahwa pengambilan 

keputusan dalam pemahaman luas, dapat disamakan dengan pemecahan masalah 

(problem solving). Pengambilan keputusan dalam definisi lebih sempit dinyatakan 

sebagai kegiatan-kegiatan internal (mental) dalam melakukan pilihan dari beberapa 

alternatif. Pengambilan keputusan dalam pengertian yang lebih lengkap mencakup 

pula penerapan atau konsekuensi secara nyata dari keputusan yang diambil. 

Pengambilan keputusan adalah pernyataan rasional berlandaskan hukum, 

disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan ditampilkan secara cerdas serta 

bijaksana. Diawali dengan proses rancangan pemikiran dan tindakan yang berasal 

dari alternatif pilihan sikap serta mengacu pada pemecahan masalah.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu menghasilkan suatu keputusan 

yang baik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Dan setiap individu 

memiliki gaya pengambilan keputusan yang berbeda-beda, sesuai dengan 

pendekatan-pendekatan yang dipelajari dan biasa dilakukan oleh individu.

Aspek-aspek pengambilan keputusan, yaitu kebersamaan, keamanan atau 

kendali, keragaman atau perubahan, pengakuan atau perasaan penting, prestasi, 

tantangan atau perkembangan, keutamaan, tanggung jawab, fisik, psikis, sosial, 

moral, sifat masalah, kepribadian, pengetahuan atau pandangan si pengambil 

keputusan terhadap masalah, lingkungan atau kultur, dan pendapat dari orang lain.

Dalam pengambilan keputusan, seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang bersumber pada diri individu yakni meliputi inteligensi, bakat, minat, sikap, 

dan kepribadian. Dan dari lingkungan sosial dimana terdapat 2 kelompok sosial, 

yaitu kelompok primer yang terdiri dari keluarga, serta kelompok sekunder yang 



terdiri dari keadaan teman sebaya dan sifat atau pandangan teman sebaya mengenai 

masalah pekerjaan.

2. Profesi Magister Sains

Kode etik profesi psikologi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

terapan profesional psikologi, yang termasuk diantaranya adalah kegiatan ilmuwan 

psikologi dan psikolog. Ilmuwan psikologi adalah para lulusan perguruan tinggi dan 

universitas baik didalam maupun diluar negeri, yaitu mereka yang telah melakukan 

pendidikan dengan kurikulum nasional (SK Mendikbud No. 18/D/O/1993) untuk 

pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi), lulusan pendidikan tinggi strata 2 

(S2) dan strata 3 (S3) dalam bidang psikologi, yang pendidikan strata (S1) diperoleh 

bukan dari fakultas psikologi (HIMPSI, 2004:8)

Psikolog adalah Sarjana Psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi 

psikologi strata 1 (S1) dengan kurikulum lama (Sistem Paket Murni) Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN), atau Sistem Kredit Semester (SKS) PTN, atau Kurikulum 

Nasional (SK Mendikbud No. 18/D/O/1993) yang meliputi pendidikan program 

akademik (Sarjana Psikologi) dan program pendidikan profesi (Psikolog), atau 

kurikulum lama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah mengikuti ujian Negara 

Sarjana Psikologi, atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah 

mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikolog Indonesia oleh Direktorat 

Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas RI) 

(HIMPSI, 2004:9).

Dapat diketahui bahwa profesi psikologi adalah bidang pekerjaan yang 

dilandasi pendidikan keahlian bidang kajian psikologi yang berhubungan terapan 

profesional psikologi, termasuk diantaranya adalah kegiatan ilmuwan psikologi dan 

psikolog yang meliputi kegiatan pengajaran, pendidikan, pelatihan, penelitian, 

penyuluhan masyarakat, konseling, assesmen dan terapi pada bidang pendidikan, 

klinis, industri dan organisasi, sosial dan perkembangan.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang 

merupakan manifestasi dari kondisi kejiwaannya. Dalam segala aspek kehidupan 

yang berhubungan dengan manusia dan interaksinya ilmu psikologi pasti 

dibutuhkan. Psikologi dapat digunakan di berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, 

industri dan organisasi, sosial, klinis dan perkembangan. Dalam bidang pendidikan, 



psikologi digunakan untuk membantu siswa dalam peningkatan prestasi belajar. 

Bidang industri dan organisasi, jasa psikologi dapat digunakan dalam seleksi 

karyawan baru, pelatihan dan bidang personalia. Psikologi juga digunakan dalam 

bidang klinis yaitu untuk mengidentifikasikan dan menyembuhkan atau mengobati 

penyakit tingkah laku (behavioral disorders), aplikasi tehnik-tehnik diagnostik dan 

terapeutis. Bidang sosial, digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti 

pelacuran, perkelahian (tawuran). Untuk bidang perkembangan digunakan untuk 

mengetahui bagaimanakah laju perkembangan manusia dari dalam kandungan 

hingga usia madya, hambatan perkembangan, dan sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei yang diselenggarakan oleh 

American Psychological Association (Anastasi, 2003) kepada para psikolog, didapat 

hasil bahwa kurang dari separuh (46,5 %) dari responden bekerja pada perguruan 

tinggi dan sekolah-sekolah. Satu jumlah yang cukup besar diantara mereka bekerja 

terutama sebagai konselor, menduduki jabatan sebagai pemimpin atau melakukan 

penelitian, dengan sedikit keterlibatan atau tidak terlibat sekali dalam mengajar. Sisa 

prosentase tempat primer psikolog tersebar diantaranya bekerja di rumah sakit, 

klinik, fasilitas layanan kemanusiaan (human service), membuka praktek pribadi, 

bekerja pada organisasi konsultasi dan penelitian, organisasi bisnis dan industri, 

pengadilan, lembaga perbaikan dan bekerja pada layanan pemerintah dan militer.

C. METODE PENELITIAN

Gejala penelitian yang menjadi fokus pembahasan dan hendak diungkap 

dalam penelitian ini adalah tentang pengambilan keputusan mahasiswa pascasarjana

pindah program studi dari Magister Psikologi Profesi pindah ke Magister Sains 

Psikologi.

Informan dalam penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu menentukan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari informan (Hadi, 

2000). Informan yang akan diteliti dalam penelitian ini memiliki karkateristik 

berstatus mahasiswa pascasarjana dan telah pindah program studi akademik dari 

Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi. Dari karakteristik tersebut 

diperoleh dua informan. Dari karakteritik tersebut dalam penelitian ini diperoleh dua 

informan.



Tabel 1
Guide Interview

KETERANGAN PERTANYAAN PENELITIAN

Aspek

Aspek fisik 1 Bagaimanakah kondisi fisik Anda saat Anda 
memutuskan untuk pindah program?

2 Apa yang Anda rasakan setelah Anda pindah 
program ke Magister Sains Psikologi?

Aspek psikis 3 Alasan yang membuat Anda pindah dari 
Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains 
Psikologi?

4 Apa yang Anda pikirkan setelah dan sebelum 
pindahnya dari Magister Psikologi Profesi ke 
Magister Sains Psikologi?

5 Bagaimanakah sikap dan perilaku Anda setelah 
dan sebelum pindahnya dari Magister Psikologi 
Profesi ke Magister Sains Psikologi?

Aspek sosial 6 Bagaimakah hubungan Anda dengan teman-
teman setelah pindah ke Magister Sains 
Psikologi?

7 Dengan berpindahnya Anda ke Magister Sains 
Psikologi, bagaimanakah cita-cita Anda 
selanjutnya?

Aspek moral 8 Apakah pengambilan keputusan Anda ke 
Magister Sains Psikologi telah merubah prinsip 
hidup Anda? Mohon dijelaskan 

Faktor-faktor
Instrinsik
1. Bakat 9 Kelebihan dan kelemahan apa saja yang Anda 

miliki?
10 Bagaimanakah kemampuan yang Anda miliki 

dalam menyelesaikan kuliah?
2. Minat 11 Mengapa Anda tertarik mengambil Magister 

Psikologi Profesi
12 Tujuan apa yang Anda inginkan mengambil 

Magister Psikologi Profesi?
3. Sikap 13 Berikan alasan mengapa Anda pindah dari 

Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains 
Psikologi

4. Kepribadian 14 Bagaimanakah kehidupan Anda saat menjalani 
kuliah di Magister Psikologi Profesi?

15 Apa yang Anda lakukan sebelum Anda 
mengambil keptusan pindah dari Magister 
Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi? 



5. Aspirasi dan 
pengetahuan 
pendidikan

16 Hambatan yang Anda temui saat kuliah di 
Magister Psikologi Profesi

17 Bagaimanakah perasaan Anda saat kuliah di 
Magister Psikologi Profesi?

18 Apa yang Anda ketahui tentang lulusan 
Magister Psikologi Profesi?

Ektrinsik 
1. Lingkungan 

Keluarga
19 Apa pendapat keluarga Anda, saat Anda kuliah 

di Magister Psikologi Profesi?
20 Bagaimanakah tanggapan keluarga tentang 

pindahnya Anda dari Magister Psikologi 
Profesi ke Magister Sains Psikologi?

2. Lingkungan Teman 
atau kampus

21 Bagaimanakah kehidupan Anda dengan teman-
teman Anda?

22 Bagaimanakah tanggapan teman tentang 
pindahnya Anda dari Magister Psikologi 
Profesi ke Magister Sains Psikologi?

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan keputusan antar individu yang satu dengan yang lain 

melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki cara 

yang unik dalam mengambil keputusan. Jadi ada gaya yang berbeda-beda antar 

individu yang satu dengan yang lain dalam melakukan pengambilan keputusan. 

Keputusan ialah suatu perbuatan (sikap) pemilihan daripada sejumlah, kemungkinan 

alternatif dan sejumlah alternatif tersebut tidak harus dipilih semua, tetapi dipilih 

beberapa saja, atau dipilih satu saja. 

Diharapkan individu ketika akan memutuskan suatu masalah, terlebih dahulu 

harus mengetahui permasalahan yang dihadapi, membuat beberapa alternatif pilihan, 

mengevaluasi alternatif-alternatif pilihan, dan baru kemudian membuat keputusan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Robinson (dalam Hana, 2008) yang mengatakan 

bahwa pengambilan keputusan yang optimal adalah pengambilan secara resional 

dimana terdapat 6 langkah, yaitu (1) penetapan masalah, (2) mengidentifikasi 

kriteria putusan yang penting dalam menyelesaikan masalah, (3) 

mempertimbangkan kriteria yang sudah diidentifikasi sebelumnya untuk memberi 



prioritas yang benar dalam keputusan, (4) menghasilkan alternatif keputusan, (5). 

mengevaluasi alternatif, dan (6) memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif 

yang ada.

Moordiningsih (2000) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang 

sifatnya pemecahan masalah (problem solving) dari permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh individu dan kelompok. Oleh karena itu, agar diperoleh keputusan 

yang dapat memecahkan suatu permasalahan, diperlukan banyaknya informasi yang 

tersedia. Hal ini untuk menghindari adanya pengambilan keputusan yang bias dan 

tidak mengenai inti permasalahan. Unsur waktu mempunyai arti yang sangat penting 

dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan peluang untuk 

mendapatkan kelengkapan informasi serta adanya masa tenggang yang cukup antara 

saat pengambilan keputusan dengan implementasinya. 

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua informan, yaitu:

1. Penetapan masalah, kedua informan menetapkan masalah yang ditemui dalam 

studi pascasarjana di Magister Psikologi Profesi dirasakan sudah tidak nyaman.

2. Mengidentifikasi kriteria putusan yang penting dalam menyelesaikan masalah, 

kedua informan memutuskan pindah program studi dari Magister Psikologi 

Profesi ke Magister Sains Psikologi.

3. Mempertimbangkan kriteria yang sudah diidentifikasi sebelumnya untuk 

memberi prioritas yang benar dalam keputusan, kedua informan sebelum 

mengambil keputusan pindah studi dari Magister Psikologi Profesi ke Magister

Sains Psikologi dengan meminta saran dari orang terdekat, seperti orang tua, 

suami, dosen, dan teman.

4. Menghasilkan alternatif keputusan, kedua informan berkeinginan untuk untuk 

pindah studi dari Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi.

5. Mengevaluasi alternative, evaluasi yang dilakukan oleh informan pertama agar 

dapat meraih gelar pascasarjana, sehingga biaya yang telah dikeluarkan tidak 

sia-sia. Demikian juga pada informan kedua bahwa keputusan yang diambil 

tetap bermanfaat bagi dirinya menyelesaikan kuliah pascasarjana dan biaya 

yang dikeluarkan tidak sia-sia.

6. Memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada, kedua informan 

menetapkan keputusan untuk pindah studi dari Magister Psikologi Profesi ke 



Magister Sains Psikologi sebagai dasar kemampuan dan ketrampilan informan 

dalam mencari pekerjaan.  

Dalam bidang pendidikan upaya peningkatan mutu difokuskan kepada mutu 

proses pendidikan. Inti dari proses pendidikan adalah pembelajaran peserta didik. 

proses pembelajaran ini mencakup sejumlah unsur utama yang mendasar yang 

membentuk mutu pembelajaran. Unsur-unsur utama itu adalah: tujuan 

pembelajaran, isi kurikulum, Dosen, sarana, dan prasarana, dana, manajemen dan 

evaluasi. Keseluruhan unsur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda yang saling 

menunjang satu sama lain dalam proses belajar mengajar. 

Perbedaan potensi dan kemampuan dasar setiap peserta didik serta 

identifikasi kebutuhan dan harapan-harapannya. Pengenalan terhadap peserta didik 

ini merupakan usaha mendasar dalam mengarahkan upaya menumbuh-kembangkan 

potensi peserta didik itu. Isi kurikulum yang dituangkan dalam sillabus merupakan 

materi inti pembelajaran. Isi kurikulum menuntut substansi proses belajar dan 

subtansi mutu pembelajaran. Ukuran yang penting adalah relevansi dan ketepatan 

dengan kebutuhan perkembangan peserta didik dan perkembangan kebutuhan dan 

perubahan yang terjadi di masyarakat. Dosen adalah pemegang kendali dalam 

proses pembelajaran peserta didik. Dosen amat strategik, karena isi kurikulum atau 

isi pendidikan disampaikan oleh Dosen, mendidik peserta didik juga oleh Dosen, 

membentuk watak juga oleh Dosen serta memberikan arah keseluruhan proses 

pembelajaran juga oleh Dosen. Karena itu kualitas Dosen baik dari segi ilmu dan 

kepribadian amat penting dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Sarana dan 

prasarana atau fasilitas pendidikan, merupakan infrastruktur proses pembelajaran 

yang dapat memberikan kemudahan untuk belajar dengan lebih baik. Fungsi 

fasilitas pendidikan adalah ”to facilitate better and higher qualiti of learing”. 

Karena itu kelengkapan dan adequaci fasilitas pendidikan amat diutamakan. Dana 

adalah faktor penunjang yang dapat mendorong terjadinya mutu. Dana dapat 

menyediakan fasilitas yang lebih baik dan lengkap, dan dapat menyediakan Dosen 

yang lebih bermutu. Dosen dan fasilitas yang lebih baik serta Dosen yang lebih 

bermutu ini mendorong terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih 

bermutu. 

Pengambilan keputusan seseorang menurut Gunarsa (dalam Ichwan, 2004) 



ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu (1) 

Faktor dari dalam, yang utama adalah kemampuan kognitif atau intelegensi, 

kemampuan bakat, kesanggupan, dan keinginan merupakan faktor selain inteligensi. 

(2) Faktor dari luar, hal ini dapat merupakan desakan atau gambaran dari orang tua, 

teman dan dari berbagai bacaan atau juga dari pengalaman yang diperoleh.

Faktor intrinsik terjadi pada informan II karena keinginan untuk dapat 

membagi waktu untuk kuliah dan keluarga. Hal ini berkaitan dengan cara berpikir 

informan. Searah dengan faktor-faktor tersebut, menurut Ichwan (2004) bahwa 

dalam melakukan pengambilan keputusan diperlukan sikap positif dan efektif agar 

menghasilkan keputusan yang berguna. Sikap tersebut antara lain tidak terburu-buru 

dalam mengambil keputusan, mampu menganalisa masalah yang dihadapi, dan 

dapat memilih alternatif pemecahan yang terbaik. Pengambilan keputusan yang 

efektif memerlukan pemilihan yang rasional dalam tindakannya. Individu perlu 

mengetahui keadaan tertentu secara jelas.

Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan pemilihan yang rasional 

dalam tindakannya. Kita perlu mengetahui keadaan tertentu secara jelas, sebelum 

kita mengatakan bahwa orang telah bertindak dan memutuskan secara rasional. 

Pertama-tama kita harus mencoba mendapatkan beberapa sasaran, yang tidak dapat 

dicapai tanpa tindakan yang positif. Kedua, kita harus jelas mengartikan sasaran 

yang dapat dicapai dalam keadaan yang demikian dan dengan keterbatasannya. 

Ketiga, kita harus mempunyai informasi dan kemampuan untuk menganalisa dan 

menilai alternatif dalam usaha mendapatkan sasaran. Keernpat, kita harus 

mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh dengan pemilihan alternatif yang 

dapat memuaskan pencapaian sasaran sebaik-baiknya. 

Rasionalitas yang sempurna jarang dapat dicapai, terutama dalam bidang 

managemen. Hal ini disebabkan: Pertama, karena tidak ada keputusan untuk masa 

yang lampau, sebab keputusan selalu harus menjangkau waktu yang akan datang, 

dan keadaan waktu yang akan datang selalu berubah-ubah. Kedua, karena semua 

alternatif yang harus diikuti untuk mencapai sasaran itu sukar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Factor lainnya yaitu posisi anggota keluarga yang merupakan aspek penting 

dalam struktur keluarga, karena posisi yang diduduki setiap anggota keluarga, akan 



terkait langsung dengan distribusi dan alokasi kekuasaan serta pembagian kerja 

dalarn keluarga. Blood dan Wolfe (1999) mengemukakan bahwa kekuasaan 

dinyatakan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi 

kehidupan keluarga yang bisa tersebar dengan sarana nilai. Pembagian kerja 

merupakan pola peranan dalam keluarga untuk melakukan pekerjaan tertentu. 

Sementara itu dalam struktur keluarga di pedesaan yang berlatar belakang budaya. 

Patrichat, posisi suami sebagai pemimpin keluarga, cenderung dominan dalam 

kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Orang-orang terdekat kedua mahasiswa adalah dosen. Dosen adalah 

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana 

diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Dosen, dosen 

dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

proses. 

Lingkungan teman sebaya sangat lekat dengan kehidupan mahasiswa dalam 

pergaulan baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan sosial. Dengan 

tingginya intensitas interaksi yang dilakukan, keterlibatan individu yang dilakukan 

dan dukungan dari teman sebaya yang bersifat positif maka akan memberikan 

kontribusi yang baik demi tercapainya prestasi belajar mahasiswa yang optimal. Di 

dalam kelompok teman sebaya, anak mempelajari peranan sosial yang baru. Anak 

yang berasal dari keluarga yang bersifat otoriter mengenal suasana kehidupan yang 

bersifat demokratik dalam kelompok sebaya, begitu juga sebaliknya anak yang 

berasal dari keluarga yang bersifat demokratik dapat mengenal suasana kehidupan 

yang bersifat otoriter.

Dukungan orangtua, dosen, dan teman sebaya mendukung informan untuk 



mengambil keputusan pindah program studi.  Gaya pengambilan keputusan bersifat 

melekat pada kondisi seseorang. Gaya pengambilan keputusan dipelajari dan 

dibiasakan oleh individu dalam kehidupannya, sehingga menjadi bagian dan 

miliknya serta menjadi pola respon saat individu menghadapi situasi pengambilan 

keputusan. Gaya pengambilan keputusan juga menjadi ciri atau bagian unik dari 

individu (Phillips, dkk. 2001).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengambilan keputusan berpindah 

dari magister psikologi profesi ke magister sains psikologi, dapat diperoleh 

kesimpulan yaitu: 

1. Proses pengambilan keputusan pindah dari Magister Psikologi Profesi ke 

Magister Sain Psikologi

Proses informan dalam mengambil keputusan pindah program studi 

perkuliahan melalui kebutuhan yang diinginkan saat kuliah di profesi tidak sesuai 

yang diharapkan sehingga menurunkan motivasi kuliah di profesi. Karena 

kebutuhannya tidak terpenuhi, informan meminta masukan dari keluarga, orangtua, 

dosen, dan teman-temannya. Masukan dan saran dari orang-orang dekat informan 

membulatkan keinginan informan untuk pindah program studi dari profesi ke sains.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari Magister 

Psikologi Profesi ke Magister Sain Psikologi

Subjek dalam mengambil keputusan pindah program studi dari profesi ke 

sains dipengaruhi faktor intrinsik dan ekstrinsik.  

a. Faktor intrinsik, yaitu keinginan informan agar dapat membagi waktu antara 

kuliah dengan keluarga. Karena informan sudah berkeluarga, maka informan 

harus dapat membagi waktu kuliah dan keluarganya.

b. Faktor ekstrinsik berasal dari faktor lingkungan perkuliahan, yang 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dijadwalkan membuat informan tidak 

termotivasi untuk melanjutkan kuliah di profesi.



2. Saran

1.   Bagi mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu pemahaman bahwa mahasiswa 

yang mengambil keputusan pindah program studi disarankan untuk 

mempertahankan kondisi sekarang. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu 

melakukan kegiatan-kegiatan perkuliahan pada program studi sekarang, sehingga 

prestasi akademiknya dapat meningkat.  

2.   Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini bagi peneliti lain, untuk memperhatikan dependility  

yang meliputi validitas dan realibilitas data sehingga akan diperoleh data yang valid 

dan sahih, maksudnya apabila guide wawancara dan observasi dipergunakan untuk 

mengumpulkan data pada informan yang berbeda akan menghasilkan suatu 

kesimpulan yang sama. Selain itu khususnya yang berhubungan dengan mahasiswa 

studi coping.
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