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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia kerja adalah tempat sekumpulan individu berkumpul untuk 

melakukan suatu aktivitas pekerjaan, unsur utama dalam pekerjaan yaitu 

sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting bagi 

kelangsungan keberhasilan. Karena pada hakikatnya manusia memiliki 

kemampuan yang berupa tenaga dan fikiran untuk melakukan sesuatu yang 

bermanfaat dan menghasilkan, salah satu factor keberhasilan pekerjaan 

yaitu dengan individu yang memiliki kualitas yang baik, dimana setiap 

individu memiliki peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. 

 Pendidikan Jasmani yaitu sebuah kurikulum dan pengembangan 

model pembelajaran, yang mengembangkan program pendidikan jasmani 

kesehatan dan rekreasi. Pendidikan Jasmani menjadi salah satu pendidikan 

yang penting dalam pembelajaran. Pendidikan Jasmani tumbuh dari 

observasi dan kepedulian. Pendidikan Jasmani bertujuan membentuk anak 

didik menuju kearah kedewasaan.  

Setelah menempuh kurang lebih selama 4 tahun untuk 

mendapatkan gelar sarjana,  Mahasiswa Fresh Graduate Program 

Pendidikan Jasmani tentunya akan menghadapi dunia kerja untuk 

keberlangsungan karirnya, menyiapkan diri di masa yang akan datang, dan 

tentunya harus menyiapkan beberapa factor pendukung yang sangat 

penting untuk memasuki dunia kerja. Diantaranya yaitu menyiapkan self 

efficacy atau keyakinan diri, dan self esteem atau harga diri, karena saat 

memasuki dunia kerja individu akan bersaing dengan individu lain dan 

menjadi yang terbaik dalam menghadapi suatu permasalahan, dan mampu 

menggapai tujuan dengan maksimal. 

Dalam memasuki dunia kerja Mahasiswa fresh graduate Program 

Studi Pendidikan Jasmani yang telah mendapatkan gelar sarjana tersebut 
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yang nantinya akan menjadi pendidik atau guru, dimana di hadapkan 

dengan banyak peserta didik yang berbeda beda karakter, pemikiran, 

prilaku, dan emosionalnya. Bukan hanya karakter peserta didik, materi 

pembelajaran yang di kuasai juga harus tepat untuk di sampaikan ke 

peserta didik. Bisa di simpulkan bahwa untuk memasuki dunia kerja atau 

menghadapi peserta didik di lingkungan sekolah, sangat di perlukan 

keyakinan diri atau self efficacy dan self esteem atau harga diri yang tinggi 

untuk mencapai tujuan dan menghadapi permasalahan.  

Menurut (Selvia Novianti, 2020) efikasi diri yaitu suatu keyakinan 

yang dimiliki individu atas kemampuannya, sehingga individu melakukan 

suatu tugas dan kewajiban demi mendapatkan atau mencapai suatu hasil 

yang diinginkan. Efikasi diri sangat di perlukan karena pada dasarnya 

keberhasilan seseorang atau individu dari sebuah proses yaitu berupa 

keputusan, keyakinan, penghargaan sejauh mana seseorang dapat 

memperkirakan kemampuan diri dalam melaksanakan sesuatu hal atau 

mengambil tindakan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkannya. 

Seperti yang dikatakan (Selvia Novianti, 2020) bahwa memiliki 

efikasi diri yang positif menjadi salah satu pendorong individu dalam 

melakukan suatu perilaku yang diinginkan dan tanpa adanya efikasi diri 

seseorang tidak dapat berusaha melakukan suatu perilaku. Hal hal yang 

membentuk efikasi diri antara lain adalah pengalaman keberhasilan, 

pengalaman orang lain, keadaan fisiologis dan emosi.  

Sangat penting pembentukan efikasi diri terhadap individu karena 

dengan efikasi diri seseorang dapat menghadapi suatu permasalahan dan 

dapat mengatasi dengan baik, dalam beberapa aspek efikasi diri dapat 

mempengaruhi seseorang dalam situasi yang tidak biasa, individu dengan 

efikasi diri rendah cenderung seseorang dapat mudah menyerah dan pasrah 

dengan apa yang terjadi, sementara individu dengan efikasi diri tinggi akan 

berusaha dengan lebih keras dan melakukan sesuatu hal dengan maksimal 

agar mendapatkan hasil yang terbaik dan mengatasi tantangan dengan 

baik. 
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Self esteem atau harga diri  menurut Sunaryo (dalam Neny irawati, 

2012) bahwa harga diri adalah suatu penilaian individu terhadap sesuatu 

yang telah di capai, dengan cara menganalisa seberapa jauh perilaku suatu 

individu sesuai dengan ideal dirinya. Harga diri dapat di peroleh melalui 

lingkungan, orang lain, dan diri sendiri dengan cara mengetahui seberapa 

berharganya dan seberapa bernilainya diri kita sendiri. Pada hakikatnya 

kita sebagai individu merupakan makhluk social dan tidak akan lepas dari 

individu lain, dalam berinteraksi sangat penting menghargai seseorang di 

sisi lain seseorang juga harus menghargai diri sendiri. 

Harga diri di pandang sebagai salah satu aspek yang sangat penting 

dalam membentuk kepribadian seorang individu, dimana seseorang tidak 

dapat menghargai dirinya sendiri, maka seseorang akan sulit menghargai 

orang lain di sekitarnya (Wilis Srisayekti, David A. Setiady, 2015). 

Pengalaman hidup menjadi salah satu factor yang mempengaruhi harga 

diri seseorang, karena apa yang kita lewati selama hidup itu adalah 

evaluasi diri buat kehidupan selanjutnya, dan self esteem dapat diukur 

melalui kekuatan, keberanian, kebijakan, dan kompetensi seseorang 

Dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, evaluasi diri 

kita tanpa membandingkan dengan orang lain, kita akan merasa gagal 

dengan melihat keberhasilan orang lain sementara seseorang mempunya 

kesuksesannya masing masing, dengan begitu alihkan diri kita dari orang 

lain dan menjadi diri sendiri bagaimana kita dapat menjadi versi yang 

lebih baik. Mengevaluasi kesalahan atau kekurangan menjadi salah satu 

aspek mengembangkan harga diri, karena pada dasarnya seseorang 

mempunyai kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak disengaja dan 

menjadi hal yang wajar, tetapi kita bisa memilih kekurangan atau 

kesalahan yang seharusnya dapat diperbaiki, dan kekurangan atau 

kesalahan yang harus di terima apaadanya. 

Dalam memasuki dunia pekerjaan Sarjana Pendidikan Jasmani 

harus mempunyai atau membentuk efikasi diri dan harga diri yang baik 

sehingga seseorang dapat melaksanakan tugas dengan baik, individu dapat 
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berhubungan baik dengan individu lainnya, dapat bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan dan menyelesaikan permasalahan dengan baik. 

Seseorang dapat menghargai orang lain di lingkungan pekerjaan, dan 

menjadi salah satu pendorong individu mencapai suatu kesuksesan, dan 

dapat bersaing dengan sehat. 

Sarjana pendidikan jasmani merupakan mahasiswa yang telah 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan atau S.Pd yang di tempuh dengan 

kurang lebih 4 tahun menyelesaikan perkuliahan, mempelajari ilmu 

tentang keolahragaan, kesehatan jasmani, dan rekreasi. Masih banyak 

lulusan sarjana pendidikan jasmani yang belum mendapati pekerjaan 

semenjak lulus karena dianggap belum mempunyai pengalaman bekerja, 

dan belum siap menghadapi dunia kerja karena ketatnya persaingan.   

Sesuai dengan Visi Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi “ Terwujudnya program studi penjas dalam 

bidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang di landasi dengan 

nilai – nilai keislaman pada tahun 2022 “ maka dapat di simpulkan 

program studi pendidikan jasmani Unniversitas Muhammadiyah Sukabumi 

membentuk mahasiswa untuk mempunyai keyakinan diri dan harga diri 

yang baik untuk modal saat akan menghadapi dunia pekerjaan, dan 

berdasarkan nilai nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. 

Berdasarkan pengamatan penelitian melihat kondisi yang terjadi 

pada lulusan sarjana pendidikan jasmani di Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi Program studi Pendidikan Jasmani tahun 2021 2022 yang tentu 

saja akan menghadapi dunia kerja setelah mendapatkan gelar sarjana 

pendidikan jasmani, melihat bagaimana kesiapan membentuk efikasi dan 

harga diri individu untuk menghadapi dunia kerja yang akan di tempuh. 

Tentu saja hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

survey kepada setiap lulusan sarjana pendidikan jasmani tentang 

bagaimana kesiapan memasuki dunia kerja serta membentuk efikasi atau 

keyakinan diri seseorang serta membentuk harga diri untuk menghadapi 

dunia kerja. Dengan hasil observasi maka peneliti tertarik untuk 



5 
 

melakukan penelitian tentang “Profil Self Efficacy Dan Self Esteem: Studi 

Survei Pada Mahasiswa Fresh Graduate Program Studi Pendidikan 

Jasmani Dalam Menghadapi Dunia Kerja” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di paparkan, maka 

dapat di rumuskan yaitu: Bagaimana Survei Pembentukan Self Efficacy 

dan Self Esteem Dalam Menghadapi Dunia Kerja Pada mahasiswa fresh 

graduate Program Studi Pendidikan Jasmani Unniversitas Muhammadiyah 

Sukabumi 2021 2022? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan serta 

pembentukan Self Efficacy dan Self Esteem  Dalam Menghadapi Dunia 

Kerja Pada mahasiswa fresh graduate Program Studi Program Studi 

Unniversitas Muhammadiyah Sukabumi 2021 2022 

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang di harapkan penulis dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis : 

 Hasil penelitian ini di harapkan memberi informasi bagi penelitian 

– penelitian selanjutnya, terutama mengenai psikologi olahraga dan dapat 

bermanfaat untuk individu atau sumber daya manusia yang memulai 

memasuki dunia pekerjaan, menjadi salah satu pertimbangan dalam 

meningkatkan kapasitas diri dalam dunia kerja. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Peneliti :  

Penelitian ini untuk meningkatkan kompetisi diri dalam 

menganalisis potensi dan permasalahan dalam Pendidikan Jasmani dan 
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untuk menerapkan ilmu – ilmu yang telah di dapatkan selama masa 

perkuliahan. 

b. Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani  : 

Hasil dari penelitian ini dapat di jadikan acuan atau di jadikan 

evaluasi dalam menghadapi dunia kerja nanti yang bermanfaat dan dapat 

menjadi individu yang mempunya kualitas keyakinan diri dan harga diri 

yang baik  pada saat memasuki duniakerja 


