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Description :
Dewasa ini pendidikan tinggi sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan
masyarakat. Masuk perguruan tinggi dan memilih jurusan yang tepat merupakan hal
yang sangat penting bagi mahasiswa yang sedang merencanakan masa depannya.
Pada umumnya mahasiswa yang masuk Perguruan Tinggi berharap dengan memilih
bidang studi tertentu, mereka bisa menjadi mahasiswa yang memiliki keahlian yang
sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Begitu pula dengan
mahasiswa yang berkuliah di Universitas Esa Unggul. Mahasiswa yang menuntut
ilmu di Universitas Esa Unggul sebelumnya telah dihadapkan pada berbagai pilihan
bidang studi yang ada di Universitas ini. Sama halnya dengan mahasiswa yang
memilih bidang studi psikologi. Pemilihan mahasiswa terhadap bidang studi
psikologi hingga kemudian menjalani perkuliahan tentunya didasari oleh minat
tertentu. Setiap mahasiswa memiliki minat yang berbeda dalam mempelajari sesuatu.
Dengan kata lain, minat menjadi faktor yang membuat mahasiswa mau menerima dan
menjalankan perkuliahan dengan baik. Untuk itu peneliti ingin melihat bagaimana
gambaran minat mahasiswa Psikologi Universitas Esa Unggul menurut tinjauan teori
Holland dan untuk melihat seberapa besar gambaran minat mahasiswa psikologi
Universitas Esa Unggul berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, urutan kelahiran,
pekerjaan ayah, pekerjaan yang diinginkan, dan hobi
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian
yang hasilnya ditunjukkan dengan angka-angka dan dianalisa dengan menggunakn
statistik. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan
gambaran mengenai tipe minat pada mahasiswa Psikologi Universitas Esa Unggul.
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Instrumen dalam penelitian ini
akan digunakan alat ukur yang mengacu pada teori Holland. Sampel penelitiannya
adalah mahasiswa psikologi esa unggul.
Dari pengambilan data, diketahui tipe minat social merupakan tipe minat yang
memiliki jumlah paling banyak. Sedangkan tipe minat realistic merupakan tipe minat
dengan jumlah paling sedikit. Responden perempuan memiliki jumlah lebih banyak
dari pada yang berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, suku Jawa memiliki jumlah
paling banyak dan paling sedikit berasal dari suku Dayak. Mahasiswa Psikologi lebih
banyak terdapat pada angkatan 2009 dan yang paling sedikit terdapat pada angkatan
2006. Anak sulung dan bungsu memiliki jumlah terbanyak dan pada anak tunggal
yang memiliki jumlah paling sedikit. Mahasiswa Psikologi yang ayahnya bekerja
sebagai wiraswasta memiliki jumlah terbanyak dan ayah yang bekerja sebagai desain

Page 1



interior memiliki jumlah paling sedikit. Pekerjaan yang inginkan oleh mahasiswa
psikologi yaitu, bekerja sebagai psikolog memiliki jumlah terbanyak dan bidang
pekerjaan yang paling sedikit diinginkan adalah staff administrasi dan pengacara.
Mahasiswa psikologi yang menyukai hobi membaca memiliki jumlah terbanyak
sedangkan yang menyukai hobi dagang memiliki jumlah paling sedikit.
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