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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL 

TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA AKTIF ORGANISASI 

DI LUAR KAMPUS 

 

Abstrak 

 

Kesiapan kerja pada lingkungan mahasiswa semester akhir merupakan fenomena 

yang sering terjadi. Hal tersebut menjadikan  penelitian ini bertujuan untuk 

menguji adanya hubungan antara konsep diri dan dukungan sosial terhadap 

kesiapan kerja mahasiswa aktif organisasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa minimal semester VIII yang masih aktif berorganisasi di luar kampus 

Kota Solo. Jumlah responden adalah 128 orang. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan proportional sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan skala konsep diri, skala dukungan 

sosial, dan skala kesiapan kerja. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi 

berganda menggunakan program bantu SPSS 16.0. Hasil analisis data 

menunjukkan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 artinya terdapat hubungan sangat 

signifikan antara variabel konsep diri, dukungan sosial dengan kesiapan kerja, 

sehingga hipotesis peneliti terbukti. Berdasarkan analisis data korelasi antara 

variabel konsep diri dengan kesiapan kerja diperoleh nilai koefisien (rxy) = 0,742 

dengan sig. p = 0,000 (p<0,05) artinya terdapat hubungan positif antara konsep 

diri dengan kesiapan kerja. Korelasi antara variabel dukungan sosial dengan 

kesiapan kerja diperolah nilai koefisien (rxy) = 0,547 dengan sig. P = 0,000 

(p<0,05) artinya terdapat hubungan positif antara dukungan sosial dengan 

kesiapan kerja.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan 

antara variabel konsep diri dan dukungan sosial terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa aktif organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulan bahwa penelitian ini terdapat hubungan signfikan antara konsep diri 

dan dukungan sosial terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa tingkat akhir yang 

aktif berorganisasi di luar kampus di Kota Solo. 

 

Kata kunci : Konsep Diri, Dukungan Sosial, Kesiapan Kerja, Mahasiswa Tingkat 

Akhir, Aktif Organisasi 

 

Abstract 

 

Work readiness in the final semester student environment is a phenomenon that 

often occurs. This makes this study aims to examine the relationship between self-

concept and social support on work readiness of active student organizations. The 

subjects in this study were students of at least semester VIII who were still active 

in organizations outside the Solo City campus. The number of respondents is 128 

people. The sampling technique uses proportional sampling. The data collection 

tools used in this research were self-concept scale, social support scale, and job 

readiness scale. Data analysis was performed by multiple regression analysis 

using the SPSS 16.0 auxiliary program. The results of data analysis showed a 

significance level of 0.000 <0.05, which means that there is a very significant 
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relationship between the variables of self-concept, social support and job 

readiness, so that the researcher's hypothesis is proven. Based on the correlation 

data analysis between self-concept variables and job readiness, the coefficient 

value (rxy) = 0.742 with sig. p = 0.000 (p <0.05) means that there is a positive 

relationship between self-concept and job readiness. The correlation between 

social support variables and job readiness is obtained by a coefficient value (rxy) 

= 0.547 with sig. P = 0.000 (p <0.05) means that there is a positive relationship 

between social support and job readiness. These results indicate that there is a 

significant relationship between self-concept variables and social support on 

active student organizational readiness. Based on the results of research and 

discussion, it can be concluded that this study has a significant relationship 

between self-concept and social support for job readiness in final year students 

who are active in organizations outside the campus in Solo City. 
 
 

Keywords: self-concept, social support, work readiness, final year students, active 

organization 

 

1. PENDAHULUAN 

Penting bagi mahasiswa semester akhir untuk memiliki kesiapan untuk bekerja di 

masa mendatang. Menurut penelitian Krisnamurti (2017) kesiapan kerja pada 

mahasiswa tingkat akhir dipengaruhi oleh prestasi belajar dan keaktifan 

organisasi. Mahasiswa adalah individu yang terdaftar dan belajar di PTN maupun 

PTS atau lembaga pelatihan setara perguruan tinggi (Sudarman, 2004). Masing-

masing mahasiswa diberikan kesempatan untuk berprestasi melalui berbagai 

bidang, salah satunya melalui kegiatan organisasi dengan bidang yang mereka 

minati. Keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi dapat memberikan berbagai 

ilmu dan pengalaman yang baru di luar kegiatan perkuliahan (Setyaningrum, 

Sawiji, & Ninghardjanti, 2018). Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan 

oleh peneliti melalui google form dengan kriteria mahasiswa tingkat akhir 

(minimal semester 8) yang masih aktif berorganisasi di luar kampus  

mendapatkan hasil sebesar 64% belum memiliki keyakinan untuk mendapatkan 

sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan.  

Saat ini permasalahan kesiapan kerja masih menjadi salah satu hal yang 

menjadi kekhawatiran para mahasiswa tingkat akhir. Penelitian dari Wang & Fu 

pada tahun 2015 menyampaikan bahwa kurangnya kesiapan kerja mahasiswa 

tingkat akhir dipengaruhi oleh mayoritas mahasiswa saat ini hanya fokus 



3 
 

terhadap hasil akhir atau indeks prestasi kumulatif (IPK) yang didapatkan dimana 

hal tersebut bukan menjadi hal utama saat mencari pekerjaan. Pengamatan dari 

Elmore tahun 2017 mendapati bahwa permasalahan karir yang sering terjadi pada 

sarjana muda yaitu mereka belum siap untuk memasuki dunia kerja dikarenakan 

para pekerja muda tidak mau untuk memulai karirnya dari level jabatan yang 

rendah. Diperkuat dengan data dari BPS pada Februari 2019 bahwa angka 

pengangguran terbuka menurut pendidikan tinggi meningkat menjadi 839.019 

orang, disana dijelaskan bahwa penyebabnya adalah ekspektasi para fresh 

graduate menginginkan penghasilan dan status lebih tinggi, ketrampilan yang 

dimiliki kurang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, serta ketersediaan lapangan 

kerja yang terbatas.  

Secara teoritis kesiapan merupakan sebuah perkembangan atau 

kematangan yang menguntungkan untuk melakukan sesuatu (Chaplin, 2006). 

Kerja adalah mengeluarkan sesuatu untuk menjadi sebuah profesi yang 

dijadikan sebagai penghasilan (Anoraga, 2009). Lalu Menurut UU No. 13 

Tahun 2003 kesiapan kerja diartikan sebagai kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja 

yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Adapun Brady (2009) 

menyampaikan mengenai kesiapan kerja dimana fokusnya terletak pada 

karakter dari seorang individu, yaitu karakter dari seorang pekerja dan 

defense mechanism yang digunakan untuk bertahan pada sebuah pekerjaan. 

Melalui pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kesiapan kerja 

adalah sebuah kematangan perkembangan untuk melakukan sesuatu dimana 

hal tersebut digunakan menjadi sebuah profesi yang menghasilkan yang 

mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja serta defense 

mechanism seorang pekerja untuk mampu bertahan pada sebuah pekerjaan.   

    Kesiapan kerja sendiri penting bagi mahasiswa tingkat akhir. Ketika 

mahasiswa tingkat akhir sudah lulus dan menjadi sarjana muda, mereka dapat 

dianggap memiliki kesiapan kerja yang matang adalah ketika diakui 

potensinya dalam menunjang kinerja dan kemampuan karirnya (Caballero and 

Walker, dalam Campbell, 2013). Pool dan Sewell (2007) menjelaskan 
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mengenai aspek-aspek kesiapan kerja yaitu a). ketrampilan , yaitu sebuah 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakn beberapa tugas yang 

berkembang dari hasil pelatihan dan pengalman yang didapat, b). ilmu 

pengetahuan, yaitu sebuah kemampuan untuk menjadi ahli pada bidangnya, 

c). pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti 

sesuatu yang tellah diketahui atau diingat sehingga pekerjaan yang dilakukan 

akan memperoleh suatu kepuasan dari apa yang diinginkan, d). atribut 

kepribadian, yaitu suatu dorongan dalam memunculkan sebuah potensi yang 

ada dalam diri seseorang.  

Selain itu konsep diri yang negatif juga merupakan faktor kuat yang dapat 

menghambat kesiapan kerja (Lau, Anctil, Ee, Jaafar, & Kin, 2020). 

Berzonsky (1981) mengungkapkan mengenai konsep diri merupakan 

personal theory dimana meliputi prinsip, asumsi, dan konsep yang diyakini 

seseorang mengenai dirinya selama hidup. Dalam hal ini Fitts (1979) (dalam 

Wahid dkk, 2018) menjelaskan bahwa konsep diri terbagi menjadi 2 dimensi 

yaitu Dimensi Internal meliputi : a). Diri Identitas (identity self), b). Diri 

Pelaku (behavioral self), c). Diri penerima/ penilai (judging self). Dimensi 

Eksternal meliputi : a). Diri Fisik (physical self), b). Diri Etik-moral (moral-

ethic self), c). Diri Pribadi (personal self), d). Diri Keluarga (family self), e). 

Diri Sosial (social self). 

Adapun dukungan sosial yang memiliki peran penting untuk mahasiswa 

tingkat akhir yang memiliki sebuah perencanaan karir (Ghosh & Fouad, 

2017). Mahasiswa yang memiliki dukungan sosial yang baik memiliki peran 

penting dalam menghubungkan kesiapan kerja dengan melihat adanya 

peluang kerja (Xia, Huang, Zhu, & Cheng, 2020). Dukungan sosial sendiri 

artinya adanya kondisi nyaman, menghargai serta perhatian, atau dalam 

bentuk bantuan yang diberikan individu lain (Sarafino E. P., 2006). Aspek 

dukungan sosial meliputi : a). Dukungan emosional merupakan ekspresi dari 

afeksi, kepercayaan, perhatian, dan perasaan didengarkan, b). Dukungan 

penghargaan merupakan sebuah dorongan maju atau persetujuan individu 

dengan individu lain dimana dapat menambah penghargaan diri melalui 
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interaksi dengan orang lain dengan hasil individu dapat mengevaluasi dan 

mempertegas keyakinannya dengan membandingkan pendapat, sikap, 

keyakinan, atau perilaku orang lain, c). Dukungan instrumental merupakan 

sebuah dukungan yang didapatkan individu dalam bentuk bantuan secara 

langsung berupa jasa, waktu, atau uang, d). Dukungan informative merupakan 

sebuah bantuan yang didapatkan individu untuk membantu individu 

mengambil keputusan karena mencakup mekanisme penyediaan informasi, 

pemberian nasihat, dan petunjuk, e). Dukungan jaringan sosial merupakan 

perasaan keanggotaan dalam suatu kelompok , saling berbagi kesenangan dan 

aktivitas sosial (Sarafino dalam Sarifah dkk, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa mahasiswa tingkat akhir 

masih mengalami kurangnya kesiapan kerja. Selama ini para sarjana muda 

hanya fokus pada sebuah nilai akhir tanpa ada keinginan untuk 

mengembangkan faktor lainnya guna menyiapkan dirinya pada dunia kerja 

yang dapat digunakan untuk menunjang karir mereka. Hal tersebut 

mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia 

untuk kategori sarjana muda. Hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk 

mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut “Apakah ada 

hubungan antara konsep diri dan dukungan sosial terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa aktif organisasi?”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya 

hubungan antara konsep diri dan dukungan sosial terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa aktif organisasi di luar kampus. Selanjutnya, Hipotesis minor 

dalam penelitian ini yang pertama, terdapat hubungan antara konsep diri 

terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa aktif organisasi di luar kampus. 

Kedua, terdapat hubungan antara dukungan sosial  terhadap kesiapan kerja 

pada mahasiswa aktif organisasi di luar kampus. Hipotesis mayor pada 

penelitian ini adlah terdapat hubungan antara konsep diri dan dukungan sosial 

terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa aktif organisasi di luar kampus. 

 

2. METODE 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

korelasional. Terdapat tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsep diri dan dukungan sosial 

serta kesiapan kerja sebagai variabel terikatnya. Kriteria responden dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa/i tingkat akhir (minimal semester 8) yang 

masih aktif berorganisasi di luar kampus di Solo. Organisasi tersebut antara 

lain Young On Top (YOT) Solo, IMM Cabang Surakarta, Paguyuban Putra-

Putri Solo,  Junior Chamber International (JCI) Solo, PPMI Solo, dan Refact 

Solo. Organisasi tersebut  bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, bidang 

pariwisata, dan bidang jurnalistik. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 

skala yang disebarkan melalui google form meliputi skala konsep diri, skala 

dukungan sosial, dan skala kesiapan kerja. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah proportional sampling. Pengambilan data dalam penelitian 

ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 31 Mei 2020. Subjek dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang masih aktif berorganisasi 

di luar kampus di Kota Solo. Kriteria subjek penelitian adalah mahasiswa/i 

aktif semester akhir (minimal semester 8), masih aktif berorganisasi di luar 

kampus di Kota Solo. Jumlah responden berjumlah 128 orang yang terdiri 

dari mahasiswa tingkat akhir di beberapa organisasi di Kota Solo. 

Alat pengambilan data pada penelitian ini menggunakan skala. Pertama, 

skala konsep diri yang diadopsi dari Wahid, dkk (2018) disusun berdasarkan 

aspek-aspek konsep diri yang dikemukakan oleh Fitts (1979) (dalam Wahid 

dkk, 2018) yang terdiri dari 42 aitem. Kedua, skala dukungan sosial yang 

diadopsi dari Sarifah, dkk (2015) disusun berdasarkan aspek dukungan sosial 

yang dikemukakan oleh (Sarafino dalam Sarifah dkk, 2015) yang terdiri dari 

20 aitem. Ketiga, skala kesiapan kerja yang diadopsi dari Baiti (2017) disusun 

berdasarkan aspek kesiapan kerja yang dikemukakan oleh (Poll & Sewell 

dalam Baiti, 2017) yang terdiri dari 19 aitem. Pengujian validitas 

menggunakan validitas isi dengan rumus Aiken’s V = Σs / [n (c-10], rumus 

tersebut untuk menghitung koefisien validitas. Hasil pengujian diperoleh 

koefisien validitas bergerak dari 0,80 sampai dengan 0,90 untuk skala 
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kesiapan kerja dan koefisien reliabilitas sebesar 0,815. Koefisien validitas 

skala konsep diri bergerak dari 0,80 sampai dengan 0,90 dan koefisien 

reliabilitas sebesar 0,921. Koefisien valisditas dukungan sosial bergerak dari 

0,80 sampai dengan 0,95 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,920. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesiapan kerja bagi mahasiswa tingkat akhir diperlukan untuk 

memembentuk mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus dari 

perguruan tinggi. Ada berbagai hal yang mampu memengaruhi kesiapan kerja 

mahasiswa tingkat akhir diantaranya konsep diri dan dukungan sosial yang 

didapatkan ketika mahasiswa masih mengikuti kegiatan di organisasi di luar 

kampus saat memasuki semester akhir. Secara tidak langsung mahasiswa 

sedang memunculkan konsep diri baik dimensi internal maupun eksternal 

Fitts (dalam Wahid dkk, 2018). Di organisasi mahasiswa akan mendapatkan 

dukungan sosial dari rekan-rekannya mulai dari kondisi yang nyaman, 

menghargai serta perhatian, atau dalam bentuk bantuan apapun yang 

diberikan individu lain kepada mahasiswa tersebut (Sarafino E. P., 2006). 

Berdasarkan hasil perhitungan teknik analisis korelasi regresi berganda 

dengan jumlah responden 128 orang, menunjukkan hasil nilai koefisien (rxy) 

= 0,742 dengan sig. p = 0,000 (p<0,05) yang artinya terdapat hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dan kesiapan kerja mahasiswa aktif organisasi. 

Dengan ini hipotesis minor pertama peneliti diterima yaitu terdapat hubungan 

antara konsep diri dan kesiapan kerja mahasiswa aktif organisasi di luar 

kampus. Konsep diri merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

mahasiswa tingkat akhir karena pemahaman mengenai konsep diri akan 

menentukan dan mengarahkan perilaku dalam berbagai situasi salah satunya 

kesiapan kerja (Zunita, Yusmansyah, & Widiastuti, 2018). Sehingga 

mahasiswa tingkat akhir yang masih aktif mengikuti organisasi di luar 

kampus di Solo memenuhi dimensi konsep diri yaitu dimensi internal yang 

merupakan dimensi mendasar pada konsep diri dmana seseorang memberikan 

label yang mampu menggambarkan dirinya sendiri. Selain itu pada dimensi 
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eksternal dimana individu justru diberkan label ole orang-orang disekitarnya 

tentang diri individu (Fitts dalam Baiti, 2017). Seorang mahasiswa tingkat 

akhir yang memiliki konsep diri positif maka dapat meningkatkan kesiapan 

kerja pada mahasiswa tingkat akhir tersebut (Sazali, 2014). 

Selanjutnya nilai koefisien (rxy) = 0,547 dengan sig. P = 0,000 (p< 0,05) 

yang artinya adanya hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan 

kesiapan kerja. Dengan ini hipotesis minor kedua diterima yaitu terdapat 

hubungan dukungan sosial dan kesiapan kerja pada mahasiswa aktif 

organisasi di luar kampus. Nuswantoro (2013) menjelaskan bahwa kesiapan 

kerja seorang mahasiswa dapat ditingkatkan ketika seorang mahasiswa 

mendapatkan dukungan sosial dari teman sebaya dalam satu organisasi. Hal 

itu sekaligus menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh dalam 

pembentukan kesiapan kerja yang salah satunya didapatkan dari orang-orang 

disekitarnya (Sarifah & Edwina, 2015). Dalam penelitian ini dukungan sosial 

dari teman satu organisasi dapat mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa 

tingkat akhir. Selanjutnya kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara konsep diri dan dukungan sosial terhadap 

kesiapan kerja mahasiswa aktif organisasi. Maka hipotesis mayor yang 

diajukan peneliti diterima yaitu adanya hubungan antara konsep diri dan 

dukungan sosial terhadap kesiapan kerja mahasiswa aktif organisasi di luar 

kampus.  

Sumbangan efektif untuk hubungan antara konsep diri dan dukungan 

sosial terhadap kesiapan kerja, berdasarkan koefisien R
2
 = 56% dapat 

dikatakan bahwa sumbangan variabel bebas pada penelitian ini sebesar 56% 

dengan rincian sumbangan variabel konsep diri sebesar 49% dan sumbangan 

variabel dukungan sosial sebesar 7% sedangkan 44% dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep diri lebih besar 

dalam mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir yang masih 

aktif dalam berorganisasi. Sesuai dengan penelitian dari Hirschi (2009) 

konsep diri yang tinggi mampu mempengaruhi perkembangan individu ke 

arah yang positif sehingga dapat meningkatkan kemampuan kesiapan kerja 
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individu dari waktu ke waktu. Selain konsep diri terdapat faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir yaitu dukungan 

sosial dimana Gosh & Foad (2017) menjelaskan bahwa dukungan sosial 

tersebut didapatkan pada lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan 

lingkungan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil analisis data, kategorisasi pada tiap variabel dibagi 

menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat 

Rendah. Pada kategorisasi kesiapan kerja dengan hasil Rerata Empirik 

sebesar 56,92 dan Rerata Hipotetik sebesar 47,5. Sebanyak 78 mahasiswa 

berada pada kategori tinggi dengan prosentase sebesar 60,94% seperti yang 

dijelaskan pada tabel 1 seperti dibawah ini: 

Tabel 1 

Kategoriasasi Kesiapan Kerja 

 

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa frekuensi terbanyak kedua sebesar 

29 mahasiswa atau 22,66% memiliki tingkat kesiapan kerja dengan kategori 

sedang. Selanjutnya, 20 mahasiswa  atau sebesar 15,63% memiliki tingkat 

kesiapan kerja dengan kategori sangat tinggi. Terakhir 1 mahasiswa atau 

sebesar 0,78% memiliki tingkat kesiapan kerja dengan kategori rendah. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian dari Baiti, dkk (2017) dimana 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kesiapan kerjanya maka semakin 

mahasiswa  tingkat akhir dapat bersaing di dunia kerja, ketika kesiapan kerja 

yang dimiliki rendah maka semakin sulit untuk menyesuaikan dalam dunia 

kerja. 

Pada variabel konsep diri diperoleh nilai Rerata Empirik sebesar 127,56 

dan nilai Rerata Hipotetik sebesar 105. Kategori terbanyak sebesar 83 orang 

No Kategorisasi Frekuensi Prosentase 

1. Sangat Tinggi 20 15,63% 

2. Tinggi  78 60,94% 

3. Sedang 29 22,66% 

4. Rendah 1 0,78% 

5. Sangat Rendah 0 0,00% 
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atau 64,84% berada pada kategori tinggi seperti dijelaskan pada tabel 2 

dibawah ini : 

 

Tabel 2 

Kategorisasi Konsep Diri 

 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 29 orang atau 

22,66% memiliki konsep diri yang berada pada kategori sedang. Selanjutnya 

sebanyak 13 orang atau 10,16% berada pada kategori sangat tinggi. Pada 

kategori rendah terdapat 2 orang atau sebesar 1,56%. Terakhir pada kategori 

sangat rendah terdapat 1 orang atau sebesar 0,78%. Berdasarkan data diatas 

sebanyak 115 orang memiki konsep diri yang kuat artinya dengan konsep diri 

yang kuat akan menghasilkan kesiapan kerja yang tinggi dimana hal tersebut 

tidak dimiliki oleh 3 mahasiswa yang memiliki konsep diri yang rendah  Sari 

& Astuti (2014) menjelaskan bahwa semakin kuat konsep diri yang dimiliki 

seseorang, maka kecemasan dalam kesiapan kerja semakin rendah. Begitu 

pula sebaliknya, semakin lemah konsep diri yang dimiliki seseorang, maka 

kecemasan dalam kesiapan kerja akan semakin tinggi. Sehingga ketika 

seorang mahasiswa memiliki konsep diri yang positif maka semakin baik 

kesiapan kerjanya. 

Pada variabel dukungan sosial dengan hasil Rerata Empirik sebesar 63,50 

dan nilai Rerata Hipotetik sebesar 50. Kategori terbanyak sebesar 75 orang 

atau 58,59% berada pada kategori tinggi seperti dijelaskan pada tabel 3 

dibawah ini : 

Tabel 3 

Kategorisasi Dukungan Sosial 

No Kategorisasi Frekuensi Prosentase 

1. Sangat Tinggi 13 10,16% 

2. Tinggi 83 64,84% 

3. Sedang 29 22,66% 

4. Rendah 2 1,56% 

5. Sangat Rendah 1 0,78% 

No Kategorisasi Frekuensi Prosentase 

1. Sangat Tinggi 35 27,34% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 35 orang atau sebesar 27,34% 

memiliki dukungan sosial dengan kategori sangat tinggi. Selanjutnya, 

sebanyak 15 orang atau sebesar 11,72% memiliki dukungan sosial dengan 

kategori sedang. Terakhir sebanyak 3 orang atau sebesar 2,34% memiliki 

dukungan sosial dengan kategori rendah. Berdasarkan data diatas dapat 

diartikan bahwa sebanyak 125 orang memiliki dukungan sosial yang kuat 

serta 3 orang memiliki dukungan sosial yang rendah. Penelitian Lestari & 

Siswanto (2015) menyatakan bahwa dukungan sosial dari lingkungan 

keluarga, teman sebaya, dan masyarakat mampu meningkatkan kesiapan kerja 

pada mahasiswa tingkat akhir. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan 

diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara konsep 

diri dan kesiapan kerja mahasiswa aktif organisasi di luar kampus, terdapat 

hubungan signifikan antara dukungan sosial dan kesiapan kerja mahasiswa 

aktif organisasi di luar kampus, serta terdapat hubungan signifikan antara 

konsep diri dan dukungan sosial terhadap kesiapan kerja mahasiswa aktif 

organisasi di luar kampus. 

Berdasasrkan pemaparan diatas peneliti akan mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut : bagi mahasiswa tingkat akhir yang masih aktif dalam 

berorganisasi disarankan untuk tetap memperkuat kesiapan kerjanya dengan 

memberikan memberikan dukungan social yang positif sehingga dapat 

meningkatkan konsep diri yang positif. 

Bagi organisasi tempat penelitian diharapkan untuk dapat memberikan 

tempat sebagai sarana mahasiswa tingkat akhir untuk meningkatkan konsep 

diri dan saling memberikan dukungan antar anggota didalamnya. 

2. Tinggi 75 58,59% 

3. Sedang 15 11,72% 

4. Rendah 3 2,34% 

5. Sangat Rendah 0 0,00% 



12 
 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai kesiapan kerja 

disarankan untuk mengkaji faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kesiapan 

kerja dan melakukan penelitian secara langsung agar dapat memberikan 

petunjuk yang lebih jelas kepada responden serta memastikan bahwa 

responden sungguh-sungguh dalam mengisi skala. 
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