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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh social support terhadap career 
adaptability pada mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Penelitian ini 
dilakukan pada 207 mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dari semester 8 
sampai 18 yang terdiri dari 65 laki-laki dan 142 perempuan. Alat pengumpul data yang digunakan 
berupa skala social support yaitu The Medical Outcomes Study - Social Support Survey sebanyak 19 item 
(Sherbourne & Stewart, 1991). Untuk skala career adaptability yaitu Career Adapt-Abilities Scale 
sebanyak 24 item (Savickas & Porfeli, 2012). Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan 
pendekatan regresi linier sederhana dengan bantuan program statistik SPSS 16.0 for Windows. Hasil 
regresi kedua variabel tersebut sebesar 0,034, dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh social support terhadap career adaptability pada mahasiswa 
tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 
 

Kata kunci: social support, career adaptability 

 

ABSTRACT 
This study aims to determine whether there is influence of social support to career adaptability at the final 
level students of the Faculty of Psychology, Airlangga University. This research was conducted on 207 final 
year students of Psychology Faculty of Airlangga University from semester 8 to 18 consisting of 65 men and 
142 women. Data collection tool used in the form of social support scale is The Medical Outcomes Study - 
Social Support Survey of 19 items (Sherbourne & Stewart, 1991). For the career adaptability scale is Career 
Adapt-Abilities Scale of 24 items (Savickas & Porfeli, 2012). Researchers use data analysis techniques with 
a simple linear regression approach with the help of statistical program SPSS 16.0 for Windows. Regression 
result of both variables is 0,034, with significance level 0,000 <0,05. These results suggest that there is an 
influence of social support on career adaptability in the final grade students of the Faculty of Psychology, 
Airlangga University. 
 

Keywords: social support, career adaptability 

 
 
*Alamat korespondensi: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Kampus B Universitas Airlangga Jalan 
Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Surel: fendy.suhariadi@psikologi.unair.ac.id 
 

 

Naskah ini merupakan naskah dengan akses terbuka dibawah ketentuan the Creative 
Common Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), sehingga 
penggunaan, distribusi, reproduksi dalam media apapun atas artikel ini tidak dibatasi, selama 
sumber aslinya disitir dengan baik. 

  

http://url.unair.ac.id/cf758369
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


Pengaruh Social Support Terhadap Career Adaptability Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas 
Psikologi Universitas Airlangga     65 
 
 

Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi 
Tahun 2017, Vol. 6, 64-77 

  

 

 

P E N D A H U L U A N  

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami siklus 
naik dan turun. TPAK di Indonesia menggambarkan presentase penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke 
atas) yang berpartisipasi aktif di pasar kerja. TPAK pada bulan Februari 2015 mencapai 69,50 % atau 
setara dengan 128,30 juta orang, sementara itu pada bulan Agustus 2015 mencapai 65,76 % atau setara 
dengan 122,38 juta orang. Di tahun berikutnya, pada bulan Februari 2016 mencapai 68,06 % atau setara 
dengan 127,67 juta orang, sementara itu pada bulan Agustus 2016 mencapai 66,34 % atau setara 
dengan 125,44 juta orang. Data TPAK paling baru yaitu sampai dengan Agustus 2016 sebesar 66,34 %. 
Dari data tersebut dapat di lihat bahwa jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya, 
maka dari itu persaingan angkatan kerja untuk mencari lapangan pekerjaan setiap tahunnya akan 
mengalami peningkatan. Ketimpangan jumlah angkatan kerja dan tersedianya lapangan pekerjaan yang 
terbatas akan menimbulkan masalah yaitu pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2016).   

Salah satu kategori tingkat pengangguran terdidik adalah lulusan perguruan tinggi. Tingkat 
Pengangguran terdidik pada tamatan pendidikan Universitas di Indonesia sampai Agustus 2016 sebesar 
4,87% (Badan Pusat Statistik, 2016). Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, 
Sukardo, mengatakan bahwa lulusan perguruan tinggi ikut berperan aktif dalam menambah angka 
pengangguran di Jawa Timur (Andriansyah, 2017). Untuk mengatasi pengangguran di Indonesia 
terutama pengangguran terdidik, pemerintah telah melakukan berbagai upaya atau program untuk 
mengatasinya, diantaranya adalah seperti yang di ungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Menakertrans) Periode 2013, Muhaimin Iskandar, yang mengatakan bahwa pemerintah 
telah berupaya untuk membuat program padat karya, pengembangan wirausaha produktif, dan 
memperbanyak pelaksanaan bursa kerja (job fair) dari pemerintah dan swasta. Selain itu, pemerintah 
juga memberikan kesempatan pada sarjana untuk magang di dunia usaha dan industri untuk mengatasi 
lulusan perguruan tinggi atau sarjana yang sedang menganggur (Putra, 2013). Untuk lebih mengatasi 
secara langsung pengangguran terdidik pada sarjana atau lulusan perguruan tinggi, pihak dari 
perguruan tinggi atau universitas perlu langsung membuat program seperti program pelatihan atau 
pembekalan kepada mahasiswa yang akan lulus perguruan tinggi.  

Salah satu perguruan tinggi atau universitas yang telah membuat program pelatihan atau 
pembekalan kepada mahasiswa yang akan lulus perguruan tinggi adalah Universitas Airlangga. Pihak 
dari Universitas Airlangga yang berwenang memberikan pelatihan atau pembekalan kepada mahasiswa 
adalah PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan). Program yang dilakukan PPKK untuk 
membekali mahasiswa yang akan lulus perguruan tinggi adalah program mahasiswa wirausaha, dan 
konsultasi terkait pengembangan karir. Namun, antusiasme mahasiswa Universitas Airlangga untuk 
mengikuti program dari PPKK sangatlah rendah, dan pihak dari PPKK telah melakukan beberapa hal 
seperti menggratiskan program, atau bahkan mengundang narasumber dari perusahaan ternama, 
namun antusiasme mahasiswa unair tetaplah rendah (Luqman, 2017). Padahal dengan mahasiswa 
terutama mahasiswa tingkat akhir mengikuti program yang diberikan PPKK, maka mereka kemudian 
akan siap dikemudian hari untuk mendapatkan pekerjaan. 

Untuk mendapatkan pekerjaan, tentunya lulusan perguruan tinggi membutuhkan waktu 
beberapa bulan untuk mendapatkan pekerjaannya. Dari data tracer study yang dilakukan oleh PPKK 
tahun 2016 menunjukkan bahwa dari seluruh 14 Fakultas di Universitas Airlangga, Fakultas Psikologi 
merupakan Fakultas yang menduduki peringkat pertama pada waktu atau masa tunggu yang 
dibutuhkan lulusan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan yaitu dengan waktu 8,6 bulan, disusul 
peringkat kedua yaitu Fakultas Hukum dengan waktu 5,7 bulan dan peringkat ketiga yaitu Fakultas 
Ekonomi & Bisnis dengan waktu 5,4 bulan (PPKK, 2016). Waktu yang lama bagi mahasiswa yang telah 
lulus studi dalam mencari pekerjaan bukanlah hal yang bagus, karena hal itu akan memberikan dampak 
buruk bagi mereka. Terlalu lama mencari pekerjaan atau menjadi pengangguran (unemployment) akan 
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mengakibatkan para pencari kerja untuk menyerah dalam upaya pencarian kerja (Young, 2012). 
Penjelasan tersebut menekankan bahwa penting untuk mempertimbangkan kemampuan individu 
dalam pencapaian karirnya pasca lulus dari perguruan tinggi, apabila hal ini tidak diterapkan dengan 
optimal dampak yang akan diterima oleh mahasiswa adalah sulit untuk mendapatkan pekerjaan 
(Konstam, Celen, & Sweeney, 2015). Kemampuan individu dalam pencapaian karirnya atau persiapan 
karir yang tepat merujuk pada konsep adaptabilitas karir. 

Career adaptability atau kemampuan untuk beradaptasi dengan pekerjaan baru merupakan 
contoh sukses dari kemampuan adaptasi dan seseorang yang kemampuan adaptasi karirnya bagus akan 
memiliki peluang yang lebih besar dalam mencari pekerjaan (Konstam, Celen, & Sweeney, 2015). Orang 
yang memiliki kemampuan adaptabilitas karir yang tinggi dipandang sebagai orang yang memiliki 
perhatian terhadap masa depan mereka, orang yang mengembangkan kontrol diri untuk masa depan 
mereka, orang yang terus menjelajahi skenario di masa depannya, dan orang yang memiliki 
kepercayaan tinggi terhadap keinginannya di masa depan (Savickas & Porfeli, 2012), faktor 
adaptabilitas karir memiliki dampak positif terhadap persiapan dan perkembangan karir yang akan 
dilakukan oleh seseorang (Hirschi, 2009), kemampuan adaptabilitas karir dapat berguna bagi seseorang 
untuk menangani (handle) stres yang akan dialami nantinya saat mendapatkan karir (Hirschi, 2012), 
dan dengan kemampuan adaptabilitas karir, seseorang akan dapat merespon tuntutan karir pada saat 
ini yang banyak terjadi seperti adanya turbulensi (turbulent), hal yang tidak pasti (uncertain), dan 
peristiwa yang selalu berubah di lingkungan pekerjaan (Coetzee & Harry, 2015). 

Perubahan konteks transisi dari sekolah ke pekerjaan (school to work), mahasiswa 
membutuhkan dukungan sosial (social support) untuk membangun rasa percaya diri untuk menangani 
tugas-tugas yang nantinya berhubungan dengan karir. Dukungan sosial akan berguna untuk tugas saat 
karirnya nanti (career related tasks). Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial yang 
berasal dari keluarga, guru, teman, dan significant other akan berkontribusi secara signifikan terhadap 
adaptabilitas karir mahasiswa dan semakin banyak mendapatkan dukungan, maka semakin tinggi 
adaptabilitas karirnya (Wang & Fu, 2015). Selain itu, beberapa penelitian lainnya yang mendukung 
bahwa social support dapat berpengaruh terhadap career adaptability adalah dukungan sosial yang 
berasal dari teman kerja dan supervisor untuk para pekerja akan berpengaruh terhadap adaptabilitas 
karir pekerja (Karatepe & Olugbade, 2016), sumber potensi utama mengenai informasi dan saran 
spesifik tentang karir adalah social support (Creed, Fallon, & Hood, 2009), dukungan sosial terutama 
dari keluarga akan berpengaruh terhadap career adaptability pada mahasiswa (Tian & Fan, 2014), dan 
dukungan sosial yang berasal dari keluarga, teman, dan guru turut membantu seseorang untuk 
persiapan karir dan cara melakukan transisi yang benar dari dunia sekolah ke dunia kerja (Han & 
Rojewski, 2015). Dari penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa dukungan sosial (social support) dari 
berbagai pihak, seperti keluarga, teman, dan guru berpengaruh untuk seseorang dalam perkembangan 
career adaptability. 

Social support dan career adaptability memiliki pengaruh yang signifikan atau berkorelasi positif 
(Han & Rojewski, 2015). Namun, hasil penelitian lain mengungkapkan hasil yang berbeda bahwa social 
support dan career adaptability tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak berkorelasi positif 
(Creed, Macpherson, & Hood, 2011). Memperhatikan penelitian-penelitian tersebut, peneliti melihat 
bahwa penelitian mengenai pengaruh social support terhadap career adaptability perlu dilakukan 
penelitian secara lebih lanjut karena masih adanya variasi hasil penelitian. Selain itu, penelitian 
mengenai social support terhadap career adaptability belum pernah dilakukan di Universitas Airlangga, 
terutama di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti 
pengaruh social support terhadap career adaptability pada mahasiswa tingkat Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga. 
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Career Adaptability 
Definisi dari career adaptability adalah kemampuan seseorang dalam mempersiapkan diri untuk 

menyelesaikan berbagai macam tugas yang terprediksi, dan terlibat dalam peran pekerjaan, serta 
mampu mengatasi permasalahan yang tidak dapat diduga atau diprediksi yang akan terjadi karena 
perubahan dalam pekerjaan dan kondisi kerja (Savickas & Porfeli, 2012). Terdapat 4 dimensi pada 
career adaptability, yaitu career concern, career control, career curiosity, dan career confidence. Dampak-
dampak positif yang terjadi apabila mahasiswa menerapkan konsep adaptabilitas karir adalah (1) 
mahasiswa akan lebih perhatian terhadap apa yang akan terjadi pada karirnya di masa depan; (2) 
mahasiswa akan lebih bisa mengontrol diri seperti tidak tergesa-gesa dan tetap tenang terhadap apa 
yang dibutuhkan untuk karirnya nanti di masa depan; (3) mahasiswa akan lebih mau mencari atau 
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap apa yang harus dibutuhkan untuk karirnya nanti di masa 
depan, dan (4) mahasiswa akan memiliki kepercayaan yang tinggi ketika nantinya dihadapkan dengan 
hambatan atau tantangan pada karirnya nanti di masa depan (Savickas & Porfeli, 2012). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi career adaptability, beberapa faktor tersebut 
adalah; (1) social support; social support berpengaruh terhadap career adaptability pada masa dewasa 
awal (young adults) atau mahasiswa dalam memilih karir nantinya (Creed, Fallon, & Hood, 2009); (2) 
pengalaman kerja; seseorang yang ingin mencari atau mendalami karir atau pekerjaan akan memilki 
tambahan informasi melalui pengalaman kerja yang telah mereka miliki (Hirschi, 2009); (3) life 
satisfaction; life satisfaction berpengaruh positif terhadap career adaptability (Hirschi, 2009), selain itu 
life satisfaction akan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam pemilihan karir (Konstam, 
Celen, & Sweeney, 2015), dan (4) institusi pendidikan / lingkungan belajar; lingkungan belajar yang 
didalamnya terdiri dari karyawan, dosen atau guru, teman-teman mahasiswa, orang lain yang ikut 
terlibat dalam proses belajar, memiliki pengaruh terhadap career adaptability karena situasi di 
lingkungan belajar dapat membantu mahasiswa mengambil keputusan mengenai karirnya (Tian & Fan, 
2014). 
 
Social Support 

Definisi dari social support adalah ketersediaan seseorang untuk memberikan bantuan ataupun 
dukungan emosional yang dapat melindungi individu dari beberapa konsekuensi negatif seperti saat 
situasi mengalami penyakit atau stres, dan seseorang yang mendapatkan dukungan sosial akan menjadi 
sehat secara fisik dan emosi (Sherbourne & Stewart, 1991). Terdapat 5 dimensi pada social support, 
yaitu emotional support, informational support, tangible support, positive social interaction, dan 
affectionate support. Sumber-sumber social support pada dewasa muda (young adult) adalah institusi 
pendidikan / sekolah, tempat kerja, keluarga, dan teman (Yousefi, Abedi, Eatemade, & Abedi, 2011). 

 

M E T O D E  
Metode yang digunakan dalam peneletian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik survei atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan social 
support sebagai variabel independen dan career adaptability sebagai variabel dependen. Dalam 
penelitian ini, populasi yang digunakan adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga dari semester 8 ke atas. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari bagian akademik 
Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, jumlah keseluruhan mahasiswa tingkat akhir semester 8 ke 
atas adalah 420 orang. Untuk menentukan jumlah minimal sampel penelitian, peneliti menggunakan 
rumus Slovin dengan tingkat akurasi 95% atau batas toleransi kesalahan sebesar 0,5%. Setelah 
penghitungan menggunakan rumus Slovin, didapatkan jumlah minimal sampel penelitian sebanyak 205 
orang. Peneliti kemudian dalam mengambil sampel menggunakan teknik probability sampling dengan 
metode simple random sampling, dimana setiap anggota dalam populasi memiliki kesempatan yang 
sama untuk dijadikan sampel (Siregar, 2013).  
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Pengukuran career adaptability menggunakan Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) (Savickas & 
Porfeli, 2012). Skala ini terdiri dari 24 item (semua itemnya favorable) yang dibagi berdasarkan 4 
dimensi utama yaitu career concern, career control, career curiosity, dan career confidence. Alat ukur ini 
menggunakan pemilihan jawaban skala Likert, yaitu penilaian dalam rentang angka 1 (Lemah); 2 
(Cukup Kuat); 3 (Kuat); 4 (Sangat Kuat); dan 5 (Paling Kuat). Pengukuran social support menggunakan 
The Medical Outcomes Study - Social Support Survey (MOS-SSS) (Sherbourne & Stewart, 1991). Skala ini 
terdiri dari 19 item (semua itemnya favorable) yang dibagi berdasarkan 4 dimensi utama dari social 
support, yaitu emotional support / informational support, tangible support, positive social interaction dan 
affectionate support. Alat ukur ini menggunakan pemilihan jawaban skala Likert, yaitu penilaian dalam 
rentang angka 1 (Tidak Pernah); 2 (Jarang); 3 (Kadang-Kadang); 4 (Sering); dan 5 (Selalu).  

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik regresi linier sederhana dengan bantuan 
program SPSS for Windows 16.0. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah karena teknik regresi 
linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu variabel tak bebas 
(dependent) (Siregar, 2013).  

 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Peneliti membagi beberapa tahapan dalam menganalisis hasil penelitian, yaitu ke dalam 

tiga analisis utama; (1) analisis deskriptif; (2) analisis uji asumsi, dan (3) analisis uji hipotesis. 

Analisis deskriptif dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif yang dilakukan oleh 

peneliti: 

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel Mean SD Variance Skewness Kurtosis 

CA 96.6570 11.75697 138.226 -0,351 0,252 

SS 73.5797 12.02312 144.556 -0.752 0,818 

Note. CA = career adaptability; SS = social support. N = 207 

  

Berdasarkan hasil penghitungan melalui tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-

rata (mean) dari variabel career adaptability adalah 96,6570 dan nilai rata-rata untuk social 

support adalah 73,5797. Standar deviasi dari career adaptability adalah 11,75697 dan nilai 

standar deviasi untuk variabel social support adalah 12,02312. Jika melihat nilai skewness pada 

masing data career adaptability, dan social support menunjukkan arah yang negatif, itu artinya 

distribusi data agak juling ke kiri sehingga data lebih terkumpul ke arah kanan namun tidak 

terlalu banyak karena nilai skewness mendekati 0. Nilai kurtosis menunjukkan keruncingan atau 

kerataan pada distribusi data. Nilai kurtosis pada variabel career adaptability, dan social support 
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menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan jika distribusi data relatif runcing atau 

peakedness. 

Statistik deskriptif juga dapat membantu peneliti untuk membandingkan kedudukan 

relative masing-masing subjek penelitian. Hal tersebut dapat dilakukan menggunakan norma. 

Norma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Norma Hipotetik. Dari norma tersebut 

kemudian peneliti mulai menurunkannya dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah 

pada skor setiap masing-masing variabel. Berikut adalah jumlah subjek penelitian ditinjau dari 

masing-masing kategori social support: 

Tabel 2. Jumlah Subjek Penelitian dari Masing-Masing Kategori Ditinjau dari Social Support 

Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Rendah X < 44,33 1 2,4 

Sedang 44,33 ≤ X < 69,67 61 29,5 

Tinggi X ≥ 69,67 141 68,1 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa sebesar 68,1% subjek yang berada dalam 

kategori tinggi untuk variabel social support. Hasil yang berbeda juga dijumpai apabila jumlah 

subjek ditinjau dari variabel career adaptability. Berikut adalah jumlah subjek penelitian 

ditinjau dari masing-masing kategori career adaptability: 

Tabel 3. Jumlah Subjek Penelitian dari Masing-Masing Kategori Ditinjau dari Career Adaptability 

Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Rendah X < 44,33 1 2,4 

Sedang 44,33 ≤ X < 69,67 61 29,5 

Tinggi X ≥ 69,67 141 68,1 

  

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa sebesar 76,8% subjek yang berada dalam 

kategori tinggi untuk variabel career adaptability. Peneliti kemudian melakukan uji asumsi 

yang terdiri dari uji normalitas, uji linieritas, uji homoskedastisitas, dan uji regresi. Berikut 

merupakan tabel yang menunjukkan hasil uji normalitas: 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 
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Variabel Asym Sig. (2 tailed)  

SS – CA 0,950 

Note. SS = social support; CA = career adaptability. N = 207 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa model regresi yang akan digunakan 

sudah memenuhi asumsi normalitas, hal tersebut dikarenakan taraf signifikasinnya adalah 

0,950. Taraf signifikansi tersebut > 0,05, itu artinya model regresi yang digunakan telah 

memenuhi asumsi normalitas. Peneliti disini menguji uji normalitas pada residu model regresi 

bukan per variabel, hal ini karena model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memenuhi asumsi normalitas pada nilai residunya (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui hasil uji 

linieritas, berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil uji linieritas: 

Tabel 5. Hasil Uji Linieritas 

Variabel Linierity 

SS – CA 0,044 

Note. SS = social support; CA = career adaptability. N = 207 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 

0,044 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier 

antara social support dan career adaptability. Untuk mengetahui hasil uji homoskedastisitas, 

berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil uji homoskedastisitas: 

Tabel 6. Hasil Uji Homoskedastisitas 

Variabel Sig. 

SS – CA 0,135 

Note. SS = social support; CA = career adaptability. N = 207 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,135, yang 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, melainkan terjadi homoskedastisitas. 

Seperti yang diketahui, bila nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas, 

melainkan terjadi homoskedastisitas. Sebaliknya, bila nilai signifikansi < 0,05, maka terjadi 
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heterokedastisitas dan tidak terjadi homoskedastisitas. Makna homoskedastisitas merupakan 

adanya kesamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain yang 

cenderung tetap. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel social support 

terhadap career adaptability, peneliti menggunakan teknik uji regresi linier sederhana. Berikut 

merupakan tabel yang menunjukkan hasil uji regresi linier sederhana: 

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Variabel Sig. 

SS – CA 0,135 

Note. SS = social support; CA = career adaptability. N = 207 

Berdasarkan tabel 7 diatas, dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,034, yang 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh antara social support terhadap career adaptability. Hal ini 

sesuai perhitungan bahwa bila nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel 

social support terhadap career adaptability. 

Untuk mengetahui berapa persen pengaruh social support terhadap career adaptability, 

dapat dilihat melalui tabel output (model summary) dibawah ini: 

Tabel 8. Hasil Output (Model Summary) Regresi Linier Sederhana Social Support Terhadap 

Career Adaptability 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std Error of the 

Estimate 

1 0,147 0,022 0,017 11,65736 

 

 

Dari tabel 8 diatas, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,022. 

Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,022 sama dengan 2,2%. Angka tersebut 

dapat diartikan bahwa social support berpengaruh terhadap career adaptability sebesar 2,2%. 

Sedangkan sisanya (100% - 2,2% = 97,8%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi 

ini.  
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Hasil lain yang dapat dihasilkan dari regresi linier sederhana adalah persamaan garis 

regresi liniernya. Berikut ini merupakan hasil penghitungan uji t regresi linier sederhana untuk 

melihat persamaan garis regresi liniernya: 

Tabel 9. Hasil Uji T Regresi Linier Sederhana Social Support Terhadap Career Adaptability 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

Model B Std. Error Beta T Sig. 

C 86,071 5,036  17,091 ,000 

SS ,144 ,068 ,147 2,130 ,034 

Note. C = constant; SS = social support. N = 207 

 

Dari tabel 9 diatas, dapat diketahui persamaan regresi liniernya adalah: 

Y= 86,071 + 0,144 X 

Berdasarkan hasil koefisien regresi yang bernilai positif (+) tersebut, maka hubungan 

kedua variabel tersebut bersifat positif. Artinya semakin tinggi social support maka semakin 

tinggi juga career adaptability. Dari persamaan regresi di atas, dapat diketahui bahwa setiap 

penambahan satu nilai social support, maka career adaptability akan bertambah sebesar 0,144 

satuan. 

 
D I S K U S I  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesis yang 

diterima adalah hipotesis Ha. Hipotesis tersebut berbunyi ada pengaruh social support 

terhadap career adaptability pada mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa 

mahasiswa membutuhkan dukungan sosial (social support) untuk membangun rasa percaya 

diri untuk menangani tugas-tugas yang nantinya berhubungan dengan karir dan tugas saat 

karirnya nanti (career related tasks). Dukungan sosial yang berasal dari keluarga, guru, teman, 

dan significant other akan berkontribusi secara signifikan terhadap adaptabilitas karir (career 

adaptability) mahasiswa (Wang & Fu, 2015). 
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Penelitian lainnya yang meneliti social support terhadap career adaptability pada 

karyawan hotel di Nigeria menjelaskan bahwa dukungan sosial (social support) yang berasal 

dari teman kerja dan supervisor untuk para karyawan akan berpengaruh terhadap adaptabilitas 

karir (career adaptability) untuk para karyawan di lingkungan kerja. Para karyawan yang 

mendapatkan dukungan sosial untuk kemampuan adaptabilitas karirnya akan menambah 

kemampuan para karyawan dalam merencanakan kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi pada karir di tempat organasisasi mereka bekerja (Karatepe & Olugbade, 2016). 

Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa mahasiswa keperawatan di Shandong, China 

membutuhkan peran dukungan sosial terutama dari keluarga yang akan mempengaruhi dan 

meningkatkan tingkat adaptabilitas karir pada mahasiswa. Dukungan sosial dari keluarga 

memiliki kaitannya dengan perkembangan karir (career development) mahasiswa (Tian & Fan, 

2014).  Selain itu, penelitian lainnya menyebutkan bahwa mahasiswa di Amerika  Serikat 

membutuhkan dukungan sosial yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tinggi-

rendahnya tingkat adaptabilitas karir. Mahasiswa  yang mendapatkan dukungan, harga diri, 

dan pandangan positif terhadap masa depan karir mereka memiliki kaitan dengan kemampuan 

adaptasi dimana digerakkan berdasarkan persepsi mahasiswa terhadap kontrol dalam 

kehidupan mereka (Duffy, 2010). 

Penelitian lainnya menjelaskan bahwa mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di 

Nigeria atau semakin tinggi pendidikan yang didapatkan oleh siswa, maka semakin tinggi pula 

peningkatan yang mereka alami pada kemampuan adaptabilitas karirnya dengan dukungan 

sosial yang vital dari keluarga, teman, dan significant other lainnya. Dukungan sosial yang 

berasal dari keluarga, teman, dan significant other tidak bisa diabaikan dalam proses 

perkembangan karir remaja, bagaimanapun, penggunaan dukungan sosial seharusya tidak 

mengesampingkan faktor personal dari remaja seperti kepercayaan diri, ketertarikan, bakat, 

dan kemampuan yang dapat menambah kemampuan adaptabilitas karir mereka (Ebenehi, 

Rashid, & Bakar, 2016). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menolak hasil studi empiris salah 

satunya menyebutkan bahwa remaja akhir di Australia tidak ditemukan adanya pengaruh 

dukungan sosial terhadap adaptabilitas karir. Penyebab dukungan sosial tidak berpengaruh 
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pada adaptabilitas karir karena dalam penelitian mereka justru menemukan pengaruh 

dukungan sosial terhadap boundaryless career. Boundaryless career adalah sikap bagaimana 

seseorang mampu menavigasi dan bertahan dalam struktur organisasi baru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa para remaja akhir yang mendapatkan dukungan sosial akan mampu 

mengarahkan atau menavigasi dirinya dan membuat dirinya mampu bertahan ketika dihadapi 

dengan situasi baru dalam organisasi baru. Maksud dari organisasi baru disini tentu saja adalah 

perguruan tinggi yang akan menjadi karir mereka berikutnya (Creed, Macpherson, & Hood, 

2011).  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaruh social support terhadap 

career adaptability hanya 2,2% sedangkan 97,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini 

membuktikan bahwa kebanyakan dari mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga sudah memiliki tingkat career adaptability yang tinggi tanpa perlu mendapatkan 

perlu mendapatkan social support. Hal ini juga dibuktikan dari hasil skor subjek penelitian 

ditinjau dari career adaptability yang diketahui sebanyak 159 subjek menjawab dengan skor 

kategori tinggi yaitu diatas 88, atau dengan persentase 76,8%. Namun, dari nilai persamaan 

regresi linier didapati Y = 86,071 + 0,144 X, yang artinya bahwa setiap penambahan social 

support, nilainya berada dibawah nilai rata-rata skor tingi dari career adaptability yaitu 88. 

Penghitungan nilai persamaan regresi linier dengan skor tertinggi pada variabel Y serta 

penghitungan R Square perlu untuk dilakukan agar dapat diketahui seberapa besar pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel X terhadap variabel Y dan juga untuk mengetahui apakah dalam 

suatu penelitian tanpa adanya peran dari variabel X, variabel Y sudah bisa berdiri sendiri atau 

subjek penelitian sudah memiliki variabel Y yang tinggi (Suhariadi, 2013). 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan serangkaian analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan 

bahwa social support berpengaruh signifikan terhadap career adaptability. Social support 

berpengaruh positif terhadap career adaptability, yang artinya semakin tinggi tingkat social 

support yang didapatkan seseorang, maka semakin tinggi tingkat career adaptability. Penelitian 

ini menggunakan sampel yang jangakauannya hanya sebatas berada pada mahasiswa tingkat 

akhir di Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga. Diharapkan penelitian selanjutnya 
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menggunakan sampel yang jangkauannya lebih luas agar penelitian berikutnya dapat 

digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.  

Saran untuk mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga adalah 

sebaiknya segera mendaftar untuk menjadi anggota PPKK dan mengikuti program-program 

yang disediakan oleh PPKK karena akan memberikan banyak keuntungan bagi mahasiswa 

terutama dalam wawasannya terhadap karir mereka ke depan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa sumber-sumber career adaptability seperti career concern, career 

control, career curiosity, dan career confidence dapat ditingkatkan melalui berbagai praktek 

yang salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan untuk mahasiswa. Harapannya 

adalah mahasiswa mampu berhadapan dengan dunia pekerjaan atau karir, dan juga mahasiswa 

telah siap untuk menghadapi tantangan atau hambatan untuk memasuki dunia karir (Karatepe 

& Olugbade, 2016).  

Saran untuk Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga adalah peran dosen disini harus 

lebih diutamakan dalam pemberian berupa dukungan-dukungan sosial berupa motivasi dan 

arahan agar mahasiswa tingkat akhir dapat mencapai karir mereka nanti. Pemberian dukungan 

sosial ini dapat dilakukan ketika jam mata kuliah berlangsung. Hal ini sesuai salah satu 

penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu sumber social support adalah institusi 

pendidikan (sekolah) yang termasuk didalamnya adalah guru atau dosen. Dengan pemberian 

social support berupa motivasi dan arahan mengenai karir tersebut, secara tidak langsung akan 

meningkatkan career adaptability pada mahasiswa tingkat akhir (Yousefi, Abedi, Eatemade, & 

Abedi, 2011). 
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