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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empirirs hubungan work value    terhadap 

adaptabilitas karir pada mahasiswa tingkat akhir. Penelitian dilakuan pada mahasiswa tingkat akhir 

yang akan menjalani transisi school to work yang memelukan adaptabilitas tinggi untuk siap 

menghadapi dunia kerja. Penelitian menggunakan skala work value    inventory yang dikembangkan 

oleh Donald Super (1980) dan skala Adaptabilitas karir menggunakan CAAS (Career Adapt-Ability 

Scale)  . Analisis data yang dilakukan melalui uji deskriptif statistik, uji normalitas, uji linieritas dan uji 

hipotesis menggunakan Pearson Correlation. Hasil yang didapatkan adalah kesemua dimensi work 

value   berhubungan signifikan dengan adaptabilitas karir dengan signifikansi <0,05  dan tiga dimensi 

dengan kekuatan korelasi yang tinggi yaitu management, mental challenge dan lifestyle. Dimensi 

supervisory menjadi dimensi dengan korelasi yang rendah dengan adaptabilitas karir dan cenderung 

bernilai negatif.  

Kata kunci : adaptabilitas karir, mahasiswa, work value 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to empirically examine the work value   relationship to career adaptability 

to final year students. The research was conducted at the final level students who will undergo school 

to work transition that requires high adaptability to be ready to face the world of work. The study uses 

a work value   inventory scale developed by Donald Super (1980) and a career Adaptability scale using 

CAAS (Career Adapt-Ability Scale). Data analysis was carried out through statistical descriptive test, 

normality test, linearity test and hypothesis test using Pearson Correlation. The results obtained were 

that all dimensions of work value   were significantly associated with career adaptability with a 

significance of <0.05 and three dimensions with high correlation strengths namely management, 

mental challenge and lifestyle. The supervisory dimension becomes a dimension with a low 

correlation with career adaptability and tends to be negative. 
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P E N D A H U L U A N  

Indonesia sedang dihadapkan pada generasi baru, yakni generasi millenilal. Generasi 
millennial adalah mereka yang lahir pada kisaran tahun 1981- 2000,yang menjadi  penyumbang 
angkatan kerja terbesar  di Indonesia dan memiliki  usia produktif terbanyak dalam beberapa tahun 
ini (Finastri, Mengenal Indonesia Lewat Data : Generasi Millenial dan Terbukanya Peluang Ekonomi 
Baru Indonesia, 2017)meramalkan akan adanya bonus demografi, yakni peristiwa dimana usia 
produktif akan menjadi populasi yang besar dan mendominasi, dimana peristiwa ini diperkirakan 
akan terjadi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi ini akan sangat menguntungkan bagi 
perekonomian negara, (Sebastian, 2016) berpendapat student millennial, yakni mereka yang berumur 
25-18 tahun memegang peranan penting dalam peristiwa bonus demografi di Indonesia nantinya.  
 Namun kenyataannya,  menurut survey yang dilakukan BPS (2018) terjadinya naik turun 
persentasi pengangguran pada kelompok student millennial. Dari hasil survey, pengangguran lulusan 
universitas mencapai 618.758 orang per Agustus 2017, dimana mengalami kenaikan pada tahun 
sebelumnya yang hanya mencapai 567.235 orang. Sedangkan pengangguran lulusan akademi/diploma 
juga mengalami kenaikan yakni berjumlah 242.937 pada tahun 2017 dimana pada tahun sebelumnya 
hanya berjumlah 219.376 (Badan Pusat Statistik, 2017).   Kenaikan jumlah pengguran lulusan 
perguruan tinggi ini disebabkan oleh beberapa hal, keahlian yang dipelajari di bangku perguruan 
tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, karena mereka yang terlalu idealis dalam mencari 
pekerjaan dan banyak pekerjaan yang membutuhkan skill khusus yang tidak diajarkan dalam 
pendidikan formal (Latief, 2017)Bagi student millenial terutamanya bagi mahasiswa tingkat akhir yang 
akan mengalami school to work transition perlu untuk menambah beberapa skill yang tidak diajarkan 
dalam pendidikan formal maupun pembelajaran dalam perkuliahan. Pada fase ini mereka akan 
menentukan karir apa yang akan mereka ambil nantinya. Mahasiswa harusnya lebih aktif dalam 
mencari dan mengikuti pelatihan skill lainnya yang diperlukan dalam dunia kerja, mengingat 
persaingan kerja yang sangat ketat. Sumber kesiapan individu dalam menghadapi rintangan pada 
keadaan transisi dan pemanfaatan kesempatan disebut dengan penyesuaian karir atau adaptabilitas 
karir (Koen, Klehe, & Vianen, 2012) 

 Adaptabilitas karir merupakan konstruk psikososial yang menunjukkan sumberdaya yang 
dimiliki oleh individu untuk menghadapi tugas atau tuntutan, transisi, trauma dalam peran mereka di 
dunia kerja, dalam skala besar ataupun kecil, dan perubahan dalam kehidupan sosial (Porfeli & 
Savickas, 2012). Savickas (Brown, 2007)) mengatakan, individu yang adaptif terhadap karirnya akan 
melakukan semua hal terkait karirnya, mereka kan mengatur dan mengontrol hal apa saja untuk masa 
depannya, melakukan eksplorasi diri dan memiliki keingintahuan yang digunakan untuk awal 
merencanakan  peta masa depannya, memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk menentukan 
karirnya. Seiring dengan adaptabilitas karir yang penting dalam mendukung penentuan langkah untuk 
kesuksesan karir individu, work value   juga ikut berperan dalam penentuan karir dan perkembangan 
karir individu nantinya. Dalam hal ini work value   dapat menjadi prediksi awal pada individu untuk 
menentukan langkah karir mereka ke depannya (Ye, 2015)Work value   dapat dijadikan motivasi awal 
individu dalam usaha pengembangan kemampuan adaptabilitas karir mereka (Ye, 2015) Work value   
didefinisikan sebagai tujuan utama yang individu kejar dalam pekerjaan mereka yang digunakan 
sebagai pengaruh langsung dalam pilihan-pilihan dan kemampuan karir mereka (Super, 1970 dalam 
(Ye, 2015) Singkatnya work value   adalah tujuan yang memotivasi individu untuk bekerja (Sharma, 
Sunny, & Parmar, 2017)Pada penelitian sebelumnya didapatkan bahwa ekstrinsik dan instrinsik work 
value    dapat memprediksi adaptabilitas karir individu (Sharma, Sunny, Parmar, 2017). Dari hasil 
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didapatkan bahwa dimensi work value    yang tergabung dalam instrinsik work value    lebih 
berpengaruh dalam memprediksi adaptabilitas karir individu (Sharma, Sunny, & Parmar, 
2017)Instrinsik work value    berhubungan dengan adaptabilitas karir dimana kepercayaan diri dan 
antuasias mereka dalam mengejar karir adalah prioritas mereka dalam mencapai kepuasan mental 
selama proses bekerja yang disalurkan dalam loyalitas mereka pada organisasi dan sikap mereka 
selama bekerja (Ye, 2015)Adapun penelitian -penelitian sebelumnya terkait topik ini dilakukan pada 
mahasiswa Cina dan India yang mana memiliki konteks budaya yang berbeda dengan Indonesia. pada 
penelitan Ye (2015) dan  Sharma, Sunny &Parmar (2017) topik ini dikaitkan dengan 
pengategorisasian work value   dalam 2 hal yakni instrinsik dan ekstrinsik terhadap adaptabilitas karir. 
Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui keseluruhan dimensi-dimensi work value   
yang berhubungan langsung dengan adaptabilitas karir. Perlunya untuk melihat dimensi mana yang 
dominan berhubungan dengan adaptabilitas karir menjadi lebih penting untuk  diketahui sehingga 
dapat dijadikan landasan baru dalam melihat hubungan work value   dengan adaptabilias karir. 
Perluna peelitian ini dilakukan pada mahasiswa fakultas psikologi adalah dari data yang ditemukan 
oleh PPKK Universitas Airlangga (2017), didapatkan bahwa lulusan psikologi memiliki masa tunggu 
kerja yang cukup lama, yakni 6 bulan. Hal ini menjadi landasan bahwa ada faktor kesiapan dalam 
menghadapi tuntutan kerja  pada mahasiswa yang kurang diperhatikan sebelumnya. Adaptabilitas 
karir mahasiswa perlu untuk dilihat ulang dan juga perlunya melihat work value   pada mahasiswa 
tingkat akhir yang nantinya akan menjadi lulusan psikologi agar dapat dikembangkan dan diarahkan 
pada kondisi yang sesuai.  

Dari penjelasan di atas, penelitian ini diperlukan untuk melihat adanya hubungan work value   
dengan adaptabilitas karir. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hubungan dimensi-
dimensi work value   dengan adaptablitias karir, yang nantinya dapat dijadikan informasi tanmbahan 
mengenai topik terkait untuk perkembangan mahasiswa tingkat akhir yang akan melalui masa transisi 
menuju jenjang karir. Hal ini sangat berguna baik untuk universitas maupun organisasi untuk melihat 
hubungan work value   dengan adaptabilitas karir pada mahasiswa tingkat akhir fakultas psikologi 
Universitas Airlangga.  
 

M E T O D E  
 Variabel dalam penelitian ini adalah adaptabilitas karir dan work value   . adaptabilitas karir 
didefinisikan sebagai konstruk psikososial yang menunjukkan sumberdaya yang dimiliki oleh individu 
untuk menghadapi tugas atau tuntutan, transisi, trauma dalam peran mereka di dunia kerja, dalam 
skala besar ataupun kecil, dan perubahan dalam kehidupan sosial (Porfeli & Savickas, 2012) 
.Adaptabilitas karir memiliki 4 dimensi yakni: concern, control, curiosity dan confidence. Pada 
penelitian ini adaptabilitas karir diukur dengan menggunakan skala yang dikembangkan oleh Savickas 
dan Porfeli (2012), yaitu Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) yang telah berbentuk Bahasa 
Indonesia.Skala CAAS  ini diadaptasi dari Dharmariana (Dharmariana, 2015) yang telah terlebih 
dahulu meneliti mengenai adaptabilitas karir.   CAAS terdiri dari 24 aitem didasarkan pada 4 dimensi 
Adaptabilitas karir, dengan format jawaban menggunakan skala likert  dengan pemberian  nilai 1-5. 
Reliabilitas alat ukur ini mencapai 0,949 yang dinyatakan reliabel  
 Sedangkan Variabel bebas penelitian ini adalah work value  .  Work value   didefinisikan sebagai 
tujuan utama yang individu kejar dalam pekerjaan mereka yang digunakan sebagai pengaruh langsung 
dalam pilihan-pilihan dan kemampuan karir mereka (Super, 1970 dalam Ye, 2015). Alat ukur yang 
digunakan untuk mengukur variabel ini menggunakan Work value    Inventory yang dikembangkan 
oleh Donald Super (1970). Alat ukur ini memiliki 45 aitem dimana mengukur 15 dimensi Work value     
yang ada yaitu: achievement, coworkers, creativity, economy, independence, lifestyle, mental challenge, 
prestige, security, supervision, work environment, variety, altruism, aesthetics, dan management. Alat 
Ukur WVI telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia melalui proses translate – back translate. 
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 Alat ukur ini telah dihitung reliabilitasnya yang bernilai 0,929 yang telah memenuhi standar 
reliabilitas.   

Jenis penelitian yang dilakukan berbentuk kuantitatif dengan mencari nilai hubungan antar 
dua variabel. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga, dimana dikhususkan pada mahasiswa tingkat akhir yang akan melalui proses 
transisi dari sekolah ke dunia kerja. Sehingga dalam penelitian ini target subjek peneliti adalah mereka 
mahasiswa dari angkatan 2011 hingga 2014.  Analisis data yang dilakukan menggunakan uji korelasi 
dengan Teknik Pearson Correlation, karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yang mencari 
hubungan antar dua variabel. Sebelum uji korelasi, peneliti juga melakukan uji analisis deskriptif, uji 
normalitas dan uji linieritas untuk melihat data normal atau tidak. Penelitii juga melakukan 
pengkategorisasian pada variabel adaptabilitas karir menggunakan norma hipotetik. Analisis akan 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16 for Windows. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
 Dengan jumlah subjek sebanyak 51 orang,  diketahui mean adaptabilitas karir sebesar 

98,04 dengan SD sebesar 11,672 dan  mean dari work value     sebesar 173,65 dengan SD 

20,127. Nilai skewness pada adaptabilitas karir sebesar 0,295 dengan SE 0,33, dengan begitu 

didapat ratio sebesar 0,89. Sedangkan nilai kurtosis adaptabilitas karir sebesar -1,056 dengan 

SE 0,656. Sehingga didapatkan hasil ration sebesar -1,609. Hal ini menunjukkan bahwa data 

cenderung normal dengan kebanyakan data berkumpul di tengah. Kemudian jika melihat nilai 

skewness pada work value     sebesar -0,176 dengan SE 0,33, maka diperoleh rasio skewness 

pada work value     sebesar -0,53. Sedangkan pada nilai kurtosis work value     sebesar 0,473 

dengan SE sebesar 0,656 sehingga diperoleh rasio kurtosis sebesar 0,721. Hal ini 

menyimpulkan bahwa data cenderung normal dengan kebanyakan data berkumpul di tengah 

kurva. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel work value     cenderung normal.  

 Penulis juga melakukan kategorisasi pada adaptabilitas karir dengan membaginya 

menjadi 3 yaitu, rendah, sedang dan tinggi menggunakan norma hipotetis. Adapun dari hasil 

pengkategorisasian tersebut didapatkan  hanya terdapat 43,14 % dari jumlah subjek yang 

termasuk dalam kategorisasi tinggi dalam adaptabilitas karir. Sedangkan tidak ada subjek 

yang termasuk dalam kategorisasi rendah dalam adaptabilitas karir. 56,86 % dari jumlah 

subjek termasuk dalam kategori sedang dalam adaptabilitas karir.  

Dari hasil uji normalitas didapatkan hasiil bahwa data memenuhi asumsi uji 

normalitas kolmogorof smirnof dengan nilai 0,271 pada data adaptabilitas karir dan 0,442 

untuk hasil Work value.  Keduanya memenuhi asumsi uji normalisasi karena nilai sig.>0,05. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa data bersifat normal.   
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Dari hasil uji linieritas didapatkan bahwa signifikasi pada kolom linieritas 0,004 < 0,05, 

jika dinilai dari signifikansi pada kolom deviasi linieritas yang bernilai 0,790 dan 0,724. Hal 

ini juga memenuhi asumsi karena nilai signifikansi>0,05. Sehingga data dikatakan linier. 

Tabel 1. Uji Korelasi antar Dimensi Work value  dengan Adaptabilitas Karir  

 Adaptabilitas karir 
kategori sedang   

Adaptabilitas karir 
kategori Tinggi  

Pearson 
Correlation  

Sig. (2-
tailed) 

Pearson 
Correlation  

Sig. (2-
tailed) 

Creativity 0.176 0,059 0,310 0,016 
Management 0,166 0,033 0,597 0,003 
Mental Challenge 0,182 0,037 0,621 0,002 
Altrusim -0,114 0,029 0,247 0,026 
Variety 0,291 0,020 0,124 0,019 
Independence -0,122 0,019 0,388 0,047 
Prestige 0,146 0,018 0,300 0,017 
Aesthetic 0,156 0,017 0,210 0,034 
Economy -0,114 0,055 0,387 0,057 
Co-Workers -0,113 0,049 0,426 0,048 
Security -0,166 0,039 0,458 0,032 
Lifestyle 0,112 0,056 0,521 0,013 
Supervisory -0,196 0,039 0,151 0,028 
Surrounding -0,285 0,013 0,330 0,013 
Achievement 0,203 0,029 0,196 0,038 

 Dari hasil di atas, pada korelasi adaptabilitas karir kategori sedang, beberapa dimensi 

work value    bernilai negatif. Sedangkan pada korelasi antara adaptabilitas karir kategori 

tinggi hasil yang didapatkan bernilai positif. Dari hasil ini juga menunjukkan bahwa ada 

dimensi work value    yang dominan berhubungan secara positif dengan adaptabilitas karir 

dan ada pula yang cenderung berhubungan secara negatif dengan adaptabilitas karir. Dimensi 

work value   yang dominan berhubungan secara positif dengan adaptabilitas karir yakni, 

management, mental challenge dan lifestyle. Sedangkan dimensi yeng berhubungan cenderung 
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negatif  dan bernilai rendah adalah dimnesi supervisory. Hal ini dapat dilihat dengan 

membandingkan hasil dari kedua data uji korelasi work value   dengan adaptabilitas karir.  

D I S K U S I  
Dari hasil yang didapatkan dari uji korelasi dengan pengkategorisasian adaptabilitas karir 

menjadi 3 kelompok, didapatkan ada 3 dimensi work value    yang berhubungan positif dengan 

adaptabilitas karir dilihat dari kedua uji korelasi, yakni mental challenge, management,  dan lifestyle. 

Sedangkan dimensi supervisory menjadi dimensi yang memiliki nilai hubungan rendah dan bernilai 

negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan dua penelitian sebelumnya terkait hal yang sama yaitu 

hubungan work value   dengan adaptabilitas karir. Savickas (2012) dalam penelitian Ye (2015) 

disebutkan bahwa semakin tingginya work value   seseorang semakin berkontribusi dalam 

meningkatkan adaptabilitas karir seseorang. Ye (2015) menyebutkan bahwa dalam menghadapi 

situasi pemilihan kerja, seorang mahasiswa yang diteliti akan mempertimbangkan pekerjaan 

berdasarkan creativity, mental challenge, prestige, co-workers,   dan economy yang mereka miliki.  

Dalam penelitian Sharma, Sunny & Parmar (2017) tersebut juga disebutkan bahwa dimensi-dimensi 

work value   memiliki hubungan yang positif dengan adaptabilitas karir. 

Namun dalam penelitian ini, hanya dimensi mental challenge yang sesuai dengan penelitian Ye 

(2015) dan penelitian Sharma, Sunny & Parmar (2017). Sedangkan pada penelitian ini ditemukan 

bahwa dimensi management dan lifestyle berhubungan posiif bernilai korelasi tinggi dengan 

adaptabilitas karir. Memang jika dilihat secara keseluruhan tanpa pengkategorisasian adaptabilitas 

karir, dimensi-dimensi work value   memiliki hubungan yang positif dengan adaptabilitas karir. 

Dengan adanya kategorisasi adaptabilitas karir, lebih terlihat dimensi-dimensi work value   yang 

cenderung bernilai negatif dan positif. Dari hasil uji korelasi dengan pengkategorisasian adaptabilitas 

karir juga didapatkan bahwa dimensi supervisory memiliki nilai hubungan yang rendah dan negatif 

dengan adaptabilitas karir. Ini menjadi temuan baru karena pada dua penelitian sebelumnya tidak 

diketahui dimensi mana yang berhubungan negatif dengan adaptabilitas karir. dikatakan bahwa 

mental challenge yang mana memberikan kebebasan dan berpikir kritis dalam menghadapi masalah 

pada individu berhubungan erat dengat adaptabilitas karir. Jika dipikirkan secara logis, dalam 

menghadapi situasi tuntutan dan trauma kerja, memang diperlukan pemikiran kritis untuk 

menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan nilai mental challenge yang merupakan dimensi dari work 

value. Kemudian ada 2 dimesi work value lainnya yang berhubungan secara positif dengan 

adaptabilitas karir, yakni management dan lifestyle. Kedua dimensi ini memiliki nilai hubungan yang 
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cukup tinggi dan bernilai positif dilihat dari korelasi keduanya didasarkan pada kategorisasi 

adaptabilitas karir sedang dan tinggi. Management yang berhubungan dengan nilai kerja yang 

dipercaya individu untuk merencanakan dan mempersiapkan pekerjaan mereka yang erat kaitannya 

dengan dimensi adaptabilitas karir yakni concern dan control. Pada dimensi concern dan control pada 

adaptabilitas karir yang berkaitan dengan bagaimana individu mempersiapkan karir dan 

mengendalikan masa depan mereka, terlihat sangat berkaitan dengan dimensi management dari work 

value. Tentu saja ini menjadi bukti mengapa hubungan keduanya tinggi dan bernilai positif. Sedangkan 

pada dimensi lifestyle yang merujuk pada kebebasan individu untuk menikmati kehidupan dan jalan 

yang di pilih berhubungan erat dengan salah satu dimensi adaptabilitas karir yakni control, dimana 

dalam dimensi tersebut individu dapat dengan bebas dan bertanggung jawab mengandalikan dalam 

usaha mempersiapkan masa depan mereka.  Ada hubungan dimana pilihan karir dan persiapan yang 

mereka ambil untuk kedepannya berhubungan dengan kebebasan mereka dalam menikmati 

kehidupan mereka nantinya. Tidak salah bahwa lifestyle, menjadi salah satu dimensi work value   yang 

berhubungan dengan adaptabilitas karir. 

Temuan baru dalam penelitian ini menjadi tambahan bagi penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ye (2015) dan Sharma, Sunny & Parmar (2017). Bahwa ada dimensi work value yang 

dominan berhubungan secara positif dengan adaptabilitas karir yakni, mental challenge, management  

dan lifestyle. Sedangkan dimensi work value  yang berhubungan secara positif dengan adaptabilitas 

karir yakni supervisory.  

 
S I M P U L A N  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat hubungan antara work value  dengan 

adaptabilitas karir. Dengan menggunakan mahasiswa tingkat akhir fakultas psikologi Universitas 

Airlangga sebagai subjek. Pemilihan subjek ini ditentukan sesuai dengan masa transisi dari sekolah ke 

dunia kerja yang akan dialami mahasiswa tingkat akhir, sehingga mereka butuh adanya adaptabilitas 

karir dalam menghadapnya.  

Dari uji korelasi yang dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation ditemukan bahwa 

15 dimensi work value  berhubungan dengan adaptabilitas karir. Pengujian korelasi lakukan lebih 

lanjut dengan mengkategorisasikan adaptabilitas karir menjadi tiga kategori, sedang, rendah dan 

tinggi, kemudian dikorelasikan dengan dimensi-dimenadaptabilitas karir. Dari uji tersebut dihasilkan 

bahwa tiga dimensi work value  yakni , management, mental challenge dan lifestyle berhubungan secara 

positif dan memiliki hubungan yang tinggi dengan adaptabilitas karir. Sedangkan dimensi supervisory 

menjadi dimensi work value  yang berhubungan secara negative dan bernilai rendah.  
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Hasil ini sesuai dengan peelitian Ye (2015) dan penelitian Sharma, Sunny & Parmar (2017) 

dimana mereka mengatakan bahwa mental challenge memiliki hubungan dengan adaptabilitas karir. 

Adapuntambahan dalam penelitian ini bahwa dimensi management dan lifestyle nyatanya juga 

berhubungan dengan adaptabilitas karir. Sedangkan dimensi supervisory berhubungan dengan nilai 

negative dengan adaptabilitas karir. Temuan baru perlu ditambahkan pada penelitian serupa.  

Untuk penelitian selanjutanya disarankan untuk menggunakan alat ukur terbarukan, sehingga 

da kesesuaian dengan subjek yang diteliti. Perlunya memiliki jumlah subjek yang banyak agar hasil 

penelitian lebih valid dan dapat digeneralisasikan.  

Untuk fakultas dan universitas, diperlukan survey yang lebih luas dalam hal adaptabilitas karir 

dan work value sehingga mahasiswa tingkat akhir dapat diarahkan dan dikembangkan pada tujuan 

karir mereka.  
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