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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa sebagai penerus bangsa di masa mendatang dituntut untuk 

meningkatkan kemampuan akademik, salah satunya dengan menyelesaikan studinya 

di perguruan tinggi. Setelah lulus dan memperoleh gelar kesarjanaan (S1), sebagian 

mahasiswa ada yang meneruskan kuliah ke pascasarjana atau bekerja, dapat juga 

kuliah di pascasarjana. Setelah individu bekerja guna meningkatkan kualitas Sumber 

daya Manusianya.

Seseorang yang melanjutkan pendidikan ke pascasarjana karena adanya 

berbagai alasan sesuai dengan keinginan mahasiswa tersebut. 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.
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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 pascasarjana yang 

ditekuni. 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 dan ada penambahan tenaga yang dikeluarkan kedua mahasiswa guna 

mengurus kepindahan tersebut. 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. Hambatan atau 

masalah yang ditemui yaitu ada beban berat saat mengikuti perkuliahan karena 
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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.

Masalah yang ditemui oleh mahasiswa pascasarjana Magister Psikologi 

Profesi harus cepat diselesaikan. Apabila tidak cepat diselesaikan akan berdampak 

pada mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kuliah pascasarjana tepat waktu, 

sehingga mahasiswa mengalami kerugian biaya, waktu, dan tenaga. Oleh sebab itu, 

mahasiswa tersebut perlu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-

masalah tersebut. Harris (1998) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai 

suatu kegiatanmengidentifikasi dan memilih berbagai alternatif berdasarkan nilai, 

tujuan, gayahidup, preferensi, dan pengalaman. 
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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. 

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, sebelum individu mengatakan bahwa 

orang telah bertindak dan memutuskan secara rasional. Pertama-tama individu harus 

mencoba mendapatkan beberapa sasaran, yang tidak dapat dicapai tanpa tindakan 

yang positif. Kedua, individu harus jelas mengartikan sasaran yang dapat dicapai 

dalam keadaan yang demikian dan dengan keterbatasannya. Ketiga, individu harus 

mempunyai informasi dan kemampuan untuk menganalisa dan menilai alternatif 

dalam usaha mendapatkan sasaran. Keempat, individu harus mempunyai kehendak 
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yang sungguh-sungguh dengan pemilihan alternatif yang dapat memuaskan 

pencapaian sasaran sebaik-baiknya. 

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. Untuk memutuskan alternatif pilihan yang tepat, seorang individu

diharapkan untuk membahas keputusan yang akan diambil dengan orang lain, 

biasanya dengan orang yang mempunyai pengalaman yang lebih dalam hal ini orang 

tua, sehingga pada saat individu mengambil sebuah keputusan, keputusan tersebut 

adalah keputusan yang terbaik dari beberapa alternatif pilihan 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 perkuliahan dapat 

berjalan positif dan efektif, sehingga mahasiswa tidak mengalami penyesalan di 

kemudian hari. 
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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 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. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) mengetahui proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana pindah dari 

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

faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa pascasarjana

pindah dari Magister Psikologi Profesi ke Magister Sains Psikologi

C. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan bagi 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan psikologi pada khususnya, mengenai latar 

belakang apa saja yang mempengaruhi individu untuk pindah program kuliah.
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2. Dari segi praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan 

sumbangan pemikiran pada orang tua terutama bagi mereka yang memiliki 

anak yang pindah program kuliah.

b. Bagi subjek penelitian agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk langkah-langkah berikutnya yang berhubungan dengan pengambilan 

keputusan pindah program kuliah

c. Bagi para peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan berupa data-data empirik tentang latar belakang apa saja yang 

mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan.


