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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan inti dan arah 

penelitian. Pokok bahasan dalam bab ini adalah latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah daya upaya yang terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara (Yana, 2013) 

pendidikan sebagai daya upaya memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, 

agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak 

yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. 

Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki daya cipta (kognitif), daya 

rasa (afektif), dan daya karsa (konatif). Singkatnya, “educate the head, the heart, and 

the hand” pendidikan bertujuan meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa 

yang dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang 

diketahuinya, serta meningkatkan kemampuan atau keterampilan untuk melaksanakan 

apa yang dipelajarinya. 

Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan dalam 

semboyan yang dikenal sebagai semboyan pendidikan Indonesia yaitu: “Ing ngarso 

sung tulodo, Ing madya mangun karso, Tutwuri handayani”. Artinya, pendidik 

hendaknya menjadi teladan di depan peserta didik, membangun semangat, 

berswakarya, berkreasi bersama peserta didik dan mendorong serta mengarahkan 

peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Dengan 

kata lain, pendidikan merupakan proses menuntun, membimbing dan mendorong 
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peserta didik untuk dapat mengasah potensi dan keterampilannya agar menjadi 

manfaat buat diri dan lingkungannya.   

Pendidikan juga diartikan sebagai proses mengembangkan potensi dan 

kompetensi peserta didik dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Proses tersebut dilakukan dengan usaha sadar dan terencana agar mencapai hasil yang 

optimal, sebagaimana pendapat Baharuddin dan Making (2011, hlm. 20) pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

individu berupa proses kulturasi (pembudayaan), yakni sosialisasi (pemasyarakatan) 

nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang berkembang dalam masyarakat. 

Konsep pendidikan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional sebagai usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Dalle (Rahman, 2012) mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan 

pengajaran, bimbingan, pelatihan dan penelitian, yang berlangsung di sekolah dan di 

luar sekolah atau dalam bentuk pendidikan formal dan non formal, sepanjang hayat 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai 

lingkup kehidupan secara tetap untuk masa yang akan datang. Sebagai contoh 

pendidikan formal dilaksanakan mulai dari pendidikan prasekolah atau pendidikan 

anak usia dini (berupa taman kanak-kanak, play group dan sebagainya), sekolah 

dasar, sekolah menengah, sampai pada perguruan tinggi. 

Pendidikan merupakan proses yang sistematis dan bertahap sehingga pada 

setiap jenjang pendidikan formal memiliki standar kompetensi lulusan yang berbeda-

beda disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan tugas perkembangan peserta didik 

yang ingin dicapai. Selain mempersiapkan peserta didik agar dapat menemukan dan 

mengembangkan potensi dan kompetensinya, pendidikan juga dilakukan untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, 
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bangsa, negara dan kehidupan global secara sukses. Hal ini sesuai dengan fungsi 

pendidikan menurut Naisbitt (Fathurrohman & Suryana, 2012, hlm. 42) pendidikan 

nasional mempunyai tiga fungsi dasar yaitu: 1) mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) 

mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli yang diperlukan dalam proses 

industrialisasi; 3) membina dan mengembangkan penguasaan cabang keahlian ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. 

Salah satu jenjang pendidkan formal adalah pendidikan tinggi yang 

merupakan tingkat akhir pendidikan formal sebelum memasuki dunia kerja. 

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi peserta 

didik berupa sikap mental, keterampilan, kecerdasan, dan wawasan yang diperlukan 

bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja. Pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab V pasal 26 dijelaskan standar 

kompetensi lulusan pada satuan pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, 

mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi 

kemanusiaan.  

Menurut Pandang dkk. (2010, hlm. 73) untuk dapat sukses dalam dunia kerja, 

peserta didik atau lulusan perguruan tinggi perlu memiliki berbagai keterampilan 

yang dibutuhkan dunia kerja sehingga dapat memiliki keyakinan diri yang lebih kuat 

untuk memasuki dunia kerja. Salah satu keterampilan utama yang dibutuhkan oleh 

semua jenis pekerjaan berupa core work skills.  

Hasil penelitian di Northwest U.S menunjukkan bahwa keterampilan kerja 

atau core work skills penting untuk diajarkan oleh lembaga pendidikan sehingga 

peserta didik dapat lebih baik dan lebih siap untuk dapat sukses di tempat kerja, 

Cotton (Ju dkk. 2012, hlm. 30).  

Hasil penelitian pada mahasiswa tingkat akhir oleh Wijayanti dan Zulaifah 

(2008, hlm. 15) menunjukkan efikasi core skills atau core work skills memberikan 

pengaruh yang sangat signifikan. Hal tersebut berarti efikasi core skills subjek 

mempengaruhi kesiapan kerja subjek itu sendiri, hal ini dapat dilihat bahwa semakin 
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tinggi efikasi core skills maka semakin tinggi pula kesiapan kerja yang dimiliki oleh 

kebanyakan subjek.  

International Labour Organization (ILO) (Brewer, 2013, hlm. 6) 

mendefinisikan core work skills sebagai keterampilan, pengetahuan dan kompetensi 

yang meningkatkan kemampuan pekerja untuk mengamankan dan mempertahankan 

pekerjaan, kemajuan di tempat kerja dan mengatasi perubahan, mendapatkan 

pekerjaan lain jika ingin atau telah diberhentikan dan lebih mudah masuk ke dalam 

pasar kerja di berbagai periode siklus kehidupan.  

Core work skills membantu individu atau peserta didik untuk memahami 

pasar kerja, membuat pilihan yang lebih tepat tentang pilihan mereka dalam 

pendidikan, pelatihan, upah kerja, wirausaha, koperasi sehingga meningkatkan dan 

mengamankan kualitas pekerjaan yang lebih baik, serta meningkatkan produktivitas 

dan pendapatannya. Membantu peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik 

dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bangsa (Brewer, 2013, hlm. 5). 

Tujuan utama core work skills untuk membangkitkan dan mengembangkan 

keterampilan utama dalam bekerja, menanamkan etos dan nilai kerja, yang 

diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja.  

Hasil penelitian di Harvard University U.S mengungkapkan kesuksesan 

seseorang di tempat kerja, tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis saja, tetapi lebih kepada kemampuan mengelola diri dan orang 

lain (core work skills). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan di tempat kerja 

hanya ditentukan sekitar 20% oleh kemampuan teknis dan sisanya 80% oleh 

keterampilan mengelola diri dan orang lain atau core work skills (Pandang dkk. 2010, 

hlm. 75). 

National Association of Colleges and Employers (NACE), USA, 2002 

(Ilfiandra, 2012) menerbitkan hasil survey dari 457 pimpinan lembaga perusahaan 

tentang tingkatan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja yang diharapkan 

dari lulusan perguruan tinggi, yaitu.  

 



5 

 

 
Sahril Buchori, 2015 
Program Bimbingan Karier untuk Peningkatan Core Work Skills Mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 1. 1 

Keterampilan Kerja yang Dibutuhkan oleh Dunia Kerja 

No. Keterampilan Kerja 
Rating 

(Skala 1-5) 

1. Kemampuan Komunikasi 4.69 

2. Kejujuran/Integritas 4.59 

3. Kemampuan Bekerja Sama 4.54 

4. Kemampuan Interpersonal 4.5 

5. Beretika 4.46 

6. Motivasi/Inisiatif 4.42 

7. Kemampuan Beradaptasi 4.41 

8. Daya Analitik 4.36 

9. Kemampuan Komputer 4.21 

10. Kemampuan Berorganisasi 4.05 

11. Berorientasi pada Detail 4.00 

12. Kepemimpinan 3.97 

13. Kepercayaan Diri 3.95 

14. Ramah 3.85 

15. Sopan 3.82 

16. Bijaksana 3.75 

17. Indeks Prestasi (>=3.0) 3.68 

18. Kreatif 3.59 

19. Humoris 3.25 

20. Kemampuan Berwirausaha 3.23 

 

Berdasarkan hasil survey di atas, terdapat 20 keterampilan yang diharapkan 

ada pada lulusan perguruan tinggi agar dapat sukses di dunia kerja. Sebagian besar 

keterampilan yang memiliki rating tertinggi merupakan keterampilan utama yang 

dibutuhkan oleh semua jenis pekerjaann (core work skills).  

Pusat Data dan Analisis Tempo, 2007 (Pandang dkk. 2010, hlm. 17) 

melakukan survey dengan responden 135 orang, terdiri dari 80 karyawana/pekerja 

dan 55 perekrut tenaga kerja. Hasil survey menyimpulkan 10 keterampilan kerja yang 

dibutuhkan agar dapat sukses di dunia kerja, berupa ketarampilan:  

 

 

 



6 

 

 
Sahril Buchori, 2015 
Program Bimbingan Karier untuk Peningkatan Core Work Skills Mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Tabel 1. 2 

Keterampilan kerja yang dibutuhkan agar dapat sukses di dunia kerja 

No. Keterampilan Kerja Persen % 

1. Mau bekerja keras 9,03 

2. Kepercayaan diri yang tinggi 8,75 

3. Mempunya visi ke depan 8,37 

4. Mampu bekerja dalam tim 8,07 

5. Memiliki perencanaan matang 7,91 

6. Berpikir analitis 7,82 

7. Mudah beradaptasi 7,12 

8. Mampu bekerja dalam tekanan 5,91 

9. Cakap bahasa Inggris 5,27 

10. Mengorganisasi pekerjaan 5,26 

   

Hasil penelitian menunjukkan core work skills merupakan keterampilan yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi 

diharapkan memiliki keterampilan tersebut agar dapat sukses dan dapat mengatasi 

berbagai permasalahan di tempat kerja. Permasalahan di tempat kerja sering terjadi 

diakibatkan minimnya pengetahuan tentang kemampuan diri, situasi di lingkungan 

kerja dan keterampilan dalam menghadapinya.  

Salah satu elemen pendidikan di perguruan tinggi yang dipandang strategis 

dalam memfasilitasi pengembangan core work skills adalah program bimbingan 

karier bagi mahasiswa. Pelayanan bimbingan karier merupakan salah satu dari empat 

bidang pelayanan bimbingan konseling di perguruan tinggi. Keempat bidang yang 

dimaksud, adalah bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan pembelajaran, dan 

bimbingan karier, Prayitno (Pandang dkk. 2010, hlm. 4).  

Terdapat dua sasaran penting yang hendak dicapai dalam bimbingan karier di 

perguruan tinggi. Pertama, membantu mahasiswa untuk memahami dan menerima 

karakteristik dan potensi dirinya. Kedua, membantu mahasiswa memahami dan 

menyesuaikan diri dengan karakteristik dan tuntutan dunia kerja, Ahmadi dan Rohani 

(Pandang dkk. 2010, hlm. 4).   



7 

 

 
Sahril Buchori, 2015 
Program Bimbingan Karier untuk Peningkatan Core Work Skills Mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Kurikulum dan strategi perlaksanaan bimbingan karier di perguruan tinggi 

bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan berbagai keterampilan 

memasuki dunia kerja sehingga mereka dapat memiliki keyakinan diri yang lebih 

kuat untuk memasuki dunia bekerja. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kemal Azis 

(2012) kurikulum pendidikan kita harus dibenahi secara serius agar pelajar atau 

mahasiswa mampu menjawab tantangan yang dibutuhkan untuk dapat sukses di 

tempat kerja. 

Survey yang dilakukan Reardon dkk. (Herr dkk. 1996; Afdal, 2009) 

ditemukan program bimbingan karier yang dibutuhkan mahasiswa diantaranya 

berkenaan dengan informasi pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, informasi 

pendidikan yang sedang ditempuh, informasi pengungkapan diri mahasiswa, 

pelatihan pengambilan keputusan, konseling kelompok berkenaan dengan karier, dan 

sebagainya. Hal ini tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh 

komponen di perguruan tinggi, termasuk pimpinan, dosen dan karyawan, untuk 

mengembangkan karier mahasiswanya. 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai salah satu lembaga 

pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan mahasiswa yang mampu 

menumbuhkembangkan potensi yang dimilikinya khususnya memiliki core work 

skill. Hal tersebut sesuai dengan visi UPI yaitu sebagai perguruan tinggi pelopor dan 

unggul “a leading  and outstanding university”. Salah satu misi UPI adalah 

menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik profesional dan 

tenaga profesional lainnya yang berdaya saing global. 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan upaya yang terintegrasi 

dari berbagai bidang baik manajemen, pembelajaran, dan bimbingan.  Unit Pelayanan 

Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling (UPT LBK) UPI sebagai bagian integral 

dari UPI memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam membantu 

mengembangkan potensi mahasiswa dan sivitas akademik lainnya seoptimal mungkin 

khususnya pelaksanaan bimbingan karier bagi mahasiswa. 

Untuk mewujudkan tugas dan fungsinya secara optimal, UPT LBK UPI 

menyusun dan mengembangkan program UPT LBK yang memfokuskan pada empat 
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layanan yakni: 1) layanan pembelajaran dan pelatihan; 2) layanan pengembangan 

karier; 3) layanan konseling; dan 4) layanan tes dan dukungan sistem, (UPT LBK 

UPI, 2012, hlm. 1). 

Pelaksanaan program bimbingan karier di UPI telah berjalan dengan baik 

yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang 

pertumbuhan dan perkembangan yang normal, memajukan pertumbuhan pribadi yang 

positif dan mendampingi mereka untuk memperoleh dan memanfaatkan 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan  untuk pengisian peran hidup mereka 

yang  luas, mengembangkan, menganalisis dan mengevaluasi terhadap tujuan dan 

rencana karier. 

Hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa serta alumni program studi 

(Prodi) Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) UPI, pada 15 

Oktober 2012 di Aula FPEB UPI dan ketua Prodi Manajemen UPI, Dr. Vanessa 

Gaffar, SE., Ak., MBA., pada April 2014 di laboratorium Prodi Manajemen UPI, 

mengungkapkan bahwa mahasiswa Prodi Manajemen UPI dipersiapkan untuk 

memasuki lapangan pekerjaan di berbagai perusahaan dalam negeri maupun luar 

negeri sehingga dibutuhkan keterampilan utama dalam bekerja yang memadai. Core 

work skills merupakan keterampilan utama yang dibutuhkan oleh dunia kerja 

sehingga mahasiswa yang memiliki core work skills diharapkan memiliki 

kemantapan untuk memasuki dunia kerja dan untuk dapat sukses di tempat kerja. 

Oleh karena itu program bimbingan karier hendaknya dapat ditingkatkan khususnya 

untuk meningkatkan core work skills mahasiswa. 

Hasil survey terhadap core work skills mahasiswa prodi Manajemen UPI, 

diperoleh gambaran pada 40 mahasiswa menunjukkan kategori Sangat Tinggi 

(14,24%), Tinggi (33,75%), Sedang (41,43%), Rendah (10,20%), dan Sangat Rendah 

(0,38%).  
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Tabel 1. 3 

Hasil Survey Core Work Skills Mahasiswa Prodi Manajemen UPI  

Tahun Akademik 2014-2015  

No CORE WORK SKILLS 

KATEGORI 

TOTAL ST 

(%) 

T  

(%) 

S  

(%) 

R  

(%) 

SR 

(%) 

1 Komunikasi 22,5 52,5 22,5 2,5 0,0 100,0 

2 Pemecahan Masalah 7,5 42,5 45,0 5,0 0,0 100,0 

3 Inovatif 5,0 25,0 50,0 20,0 0,0 100,0 

4 Tanggung Jawab 10,0 50,0 32,5 7,5 0,0 100,0 

5 
Sikap Positif Terhadap 

Pekerjaan 12,5 25,0 55,0 7,5 0,0 100,0 

6 Efisiensi 17,5 15,0 55,0 10,0 2,5 100,0 

7 Interpersonal 15,0 57,5 20,0 7,5 0,0 100,0 

8 Kerja Tim 30,0 35,0 27,5 5,0 2,5 100,0 

9 Percaya Diri 7,5 15,0 57,5 17,5 2,5 100,0 

10 Citra Diri 2,5 50,0 40,0 7,5 0,0 100,0 

11 Adaptasi 37,5 20,0 35,0 7,5 0,0 100,0 

12 Fleksibilits 5,0 40,0 45,0 10,0 0,0 100,0 

13 Antusiasme 12,5 5,0 60,0 22,5 0,0 100,0 

14 Motivasi 15,0 22,5 52,5 10,0 0,0 100,0 

15 Disiplin 27,3 0,0 63,6 9,1 0,0 100,0 

16 Manajemen Diri 20,0 45,0 27,5 7,5 0,0 100,0 

17 Rapi 10,0 32,5 35,0 22,5 0,0 100,0 

18 Kejujuran 10,0 50,0 30,0 10,0 0,0 100,0 

19 Integritas 7,5 50,0 35,0 7,5 0,0 100,0 

20 
Kemampuan Bekerja tanpa 

Pengawasan 10,0 42,5 40,0 7,5 0,0 100,0 

  Jumlah 284,8 675,0 828,6 204,1 7,5   

  Persentasi 14,24 33,75 41,43 10,20 0,38 100,00 

 

Keterangan: ST (Sangat Tinggi), T (Tinggi), S (Sedang), R (Rendah), dan SR (Sangat 

Rendah) 

 

Berdasarkan hasil survey core work skills, hampir setengah atau 41,43% 

mahasiswa semester akhir prodi Manajemen masih berada pada kategori sedang dan 

hanya 14,24% yang berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menandakan tingkat 

core work skills mahasiswa masih terbilang minim untuk dapat suskses dalam dunia 

kerja. Namun jika dilihat dari 20 jenis core work skills, tingka core work skills 

mahasiswa berada pada tiga kategori yaitu terdapat 1 cenderung berada pada kategori 
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sangat tinggi, 9 pada kategori tinggi dan 10 pada kategori sedang. Hal ini 

menandakan jenis core work skills mahasiswa berada pada tingkatan yang bervariasi, 

setengah dari jenis core work skills yang dimiliki mahasiswa telah memadai dan 

setengah yang lainnya masih berada pada kategori yang belum memadai.   

Paparan fakta menunjukkan tingkat core work skills mahasiswa prodi 

Manajemen UPI cenderung berada pada kategori sedang dan masih berada pada 

kategori yang belum memadai, sehingga program bimbingan karier untuk 

peningkatan core work skills sangat penting untuk dikembangkan dan 

diimplementasikan agar mahasiswa memiliki kesiapan diri untuk memasuki dunia 

kerja. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, diidentifikasi masalah-masalah 

mahasiswa semester akhir dalam menghadapi dunia kerja, sebagai berikut. 

Program bimbingan karier untuk peningkatan core work skills mahasiswa 

masih perlu dikembangkan. Mahasiswa cenderung memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang belum memadai dalam: (a) mengenal potensi atau kemampuan 

diri; dan (b) kurang mampu mengasah potensi serta keterampilan dalam menghadapi 

situasi kerja. Mahasiswa cenderung memiliki keraguan untuk dapat sukses di tempat 

kerja, sehingga mereka belum memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja. 

Layanan yang selama ini dilaksanakan untuk kesiapan kerja bagi mahasiswa semester 

akhir masih terbilang minim. 

 

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Agar penelitian dilakukan dengan terarah, maka secara khusus rumusan masalah 

dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.  

1. Bagaimana gambaran core work skills mahasiswa semester akhir Prodi 

Manajemen UPI. 

2. Bagaimana peningkatan core work skills mahasiswa semester akhir Prodi 

Manajemen UPI setelah mendapatkan layanan bimbingan karier. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah menghasilkan program bimbingan karier dalam 

upaya peningkatan core work skills mahasiswa semester akhir Prodi Manajemen  

Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

          Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan tentang bimbingan 

karier di perguruan tinggi untuk pengembangan core work skills mahasiswa. Hal 

ini sangat penting dalam upaya mengoptimalkan pemberian layanan untuk 

membantu mahasiswa dalam mengoptimalkan potensi dan mempersiapkan diri 

secara psikologis untuk memasuki dunia kerja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Program Studi Manajemen UPI 

Kajian core work skills diharapkan mendapat porsi yang sama pentingnya 

dengan materi kuliah lainnya. Kajian core work skills sangat diperlukan bagi 

kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja khususnya bagi mahasiswa 

semester akhir. Kajian core work skills yang dimaksud berupa: a) 

keterampilan dasar: komunikasi; b) keterampilan berpikir: pemecahan 

masalah dan berpikir inovatif; c) keterampilan afektif: tanggung jawab, sikap 

positif terhadap pekerjaan, efisiensi, keterampilan interpersonal, bekerja 

sebagai tim, percaya diri, citra diri yang positif, kemampuan beradaptasi, 

fleksibilitas, antusiasme, motivasi, disiplin, manajemen diri, rapi, kejujuran, 

integritas, dan kemampuan untuk bekerja tanpa pengawasan.   

b. Dosen atau Penasehat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi dosen dan/atau 

penasehat akademik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

layanan bimbingan karier untuk peningkatan core work skills mahasiswa.  
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c. Unit Pelayanan Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling (UPT-LBK) UPI. 

Dalam jangka panjang, menjadi rujukan program bagi UPT-LBK agar dapat 

menghasilkan mahasiswa yang memiliki core work skills yang optimal dan 

berkontribusi bagi kesiapan memasuki dunia kerja. 

d. Peneliti Selanjutnya. 

Menjadi rujukan penelitian bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai 

program bimbingan karier dan core work skills. 

 


