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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan, impian ataupun tujuan dalam 

kehidupannya. Namun sayangnya kebutuhan, impian ataupun tujuan tersebut tidak 

akan datang dengan sendirinya. Setiap individu pasti berusaha untuk dapat 

mencapainya. Bahkan dengan seiring berjalannya waktu, usaha yang dilakukan 

terasa semakin berat. Dan salah satu bentuk dari usaha tersebut adalah bekerja. 

Menurut Maslow (dalam Alwisol, 2005) pada teori hirarki kebutuhan, 

kebutuhan manusia akan pekerjaan berada pada kebutuhan dasar dua, yaitu 

kebutuhan keamanan (safety), pada masa dewasa kebutuhan rasa aman masuk 

dalam berbagai bentuk. Salah satunya kebutuhan pekerjaan dan gaji yang mantap, 

tabungan dan asuransi, memperoleh jaminan masa depan. 

Pada zaman sekarang ini, persaingan dunia kerja semakin ketat. Para calon 

pekerja dituntut untuk lebih pintar, kreatif, inovatif, mempunyai keahlian di 

bidangnya, peka terhadap keadaan sekitar, dan bisa menentukan pekerjaan atau 

profesi yang cocok untuk dijalani, sesuai keahlian atau kemampuan (Maulana, 

2011). Dalam dunia kerja abad ke-21, dimana persaingan menjadi semakin ketat 

dan bersifat global, maka setiap orang yang akan memasuki dunia kerja harus 

memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi agar siap dalam memasuki dunia 

kerja.  

Disaat pembangunan semakin maju dengan pesat, mencari pekerjaan 

menjadi hal yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena laju pembangunan 

kurang disertai dengan pertambahannya lapangan pekerjaan. Padahal jumlah 

pencari kerja semakin bertambah dari waktu ke waktu. Akibatnya mencari 

pekerjaan menjadi suatu masalah tersendiri bahkan untuk individu dengan latar 

belakang pendidikan tinggi. 

Bukti nyata ketatnya persaingan diantara para pencari kerja dapat dilihat 

saat diadakan bursa kerja. Seiring dengan bertambahnya jumlah lulusan dari 

berbagai lembaga pendidikan tanpa dibarengi dengan jumlah lapangan kerja yang 
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seimbang, maka akan timbul sistem seleksi tenaga kerja yang ketat. Dengan 

semakin tingginya tingkat persaingan dalam memasuki dunia kerja, dapat 

menimbulkan kecemasan bagi individu. Tingkat persaingan semakin tinggi untuk 

mendapatkan suatu pekerjaan atau kesempatan bekerja dapat menyebabkan 

kecemasan bagi individu yang belum mendapatkan pekerjaan (Titaningsih, 2010). 

Menurut (Vandri Van battu / Malang Post), jumlah pengangguran di kota 

Malang terus meningkat karena itu, usaha mengatasi angka pengangguran terus 

dilakukan Dinas Tenaga Kerja. Salah satu cara menggelar Job Market Fair yang 

menyediakan 7.402 lowongan kerja. Job Market Fair 2008 digelar dua kali, pada 

Juni dan Desember. kegiatan yang sama juga digelar, pada tahun 2007, kegiatan 

ini diikuti 52 perusahaan dengan jumlah lowongan 10.168. sedangkan yang 

ditempatkan sebanyak 3315 pencari kerja. Diharapkan Job Market Fair ini bisa 

mengatasi persoalan pengangguran yang meningkat dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data Disnaker, sampai Mei 2008, tercatat 30.005 orang pencari kerja. 

Jumlah ini termasuk jumlah semi pengangguran yakni yang telah bekerja tapi 

bersifat musiman. Sedangkan pengangguran sampai Mei 2008 berjumlah 10.300 

orang. Sedangkan pada 2006 jumlah pengangguran terbuka menjadi 10.257 orang 

dengan jumlah pencari kerja sebanyak 49.149 orang. Setahun kemudian, jumlah 

pengangguran terbuka naik menjadi 10.390 orang dengan jumlah pencari kerja 

sebanyak 30.095 orang. Dari jumlah pengangguran di Kota Malang bila 

diprosentase berdasarkan latar belakang pendidikan, ternyata didominasi sarjana. 

Jumlah Sarjana yang menganggur di kota pendidikan ini mencapai 40%, SMA 

sebanyak 35%, SMP sebanyak 15%, dan SD sebanyak 10%.   

Menurut Branca kecemasan merupakan suatu perasaan yang tidak 

menyenangkan karena frustasi dan ketidakpastian tentang masa depan serta 

adanya ancaman akan kegagalan dan rasa sakit. Selain itu kecemasan adalah 

keadaan dimana individu/kelompok mengalami perasaan gelisah dan aktivasi 

system saraf autonom dalam merespon terhadap ancaman yang tidak jelas, non 

spesifik.  Kecemasan menghadapi dunia kerja adalah perasaan khawatir yang 

dialami seseorang ketika menghadapi atau memasuki dunia kerja. Kecemasan 

dapat disebabkan oleh banyak hal diantaranya peluang kerja yang semakin sempit, 
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persaingan yang semakin ketat dan pengangguran semakin banyak (www. 

kompas.com), pengalaman yang sedikit dan dibutuhkannya kompetensi seperti 

pengetahuan, keterampilan serta sikap atau perilaku. 

Setiap orang memiliki gambaran yang mengenai dunia kerja. Banyak yang 

beranggapan bahwa pesaingan dalam dunia kerja adalah sesuatu yang menantang, 

tapi tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa persaingan tersebut adalah hal 

yang menakutkan. 

Data yang ada menunjukkan bahwa disurabaya pengangguran yang 

memiliki gelar sarjana pada tahun 2009 berjumlah 87.000 orang (jawa pos,30 juni 

2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa persaingan mencari kerja terus 

meninggkat setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya jumlah lulusan. Hal ini 

dapat menimbulkan kecemasan dalam diri setiap orang. Kecemasan sendiri 

berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang, dapat berupa rasa tertekan dan 

ketakutan. 

Mulyadi (2003) mengungkapkan kecemasan pada umumnya berhubungan 

dengan adanya situasi yang mengancam atau membahayakan. Seiring berjalannya 

waktu, keadaan cemas tersebut biasanya akan dapat teratasi sendiri. Namun, ada 

keadaan cemas yang berkepanjangan karena faktor penyebab atau pencetus 

tertentu. Misalnya kecemasan terhadap dunia kerja yang timbul akibat kompetisi 

untuk mendapatkan kesempatan meraih pekerjaan atau kesempatan bekerja dapat 

menyebabkan kecemasan bagi individu yang belum mendapatkan pekerjaan.  

Sempitnya lapangan pekerjaan dapat menimbulkan kecemasan pada 

individu karena tingkat persaingan dan tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi. 

Apalagi jika individu tidak mempunyai kemampuan atau skill yang memadai 

sesuai dengan permintaan bidang pekerjaan yang ada (Titaningsih, 2010). 

Pengertian kecemasan menghadapi dunia kerja kaitannya dalam penelitian ini 

diartikan sebagai perasaan takut atau perasaan tidak tenang yang dapat 

meningkatkan ketegangan dalam menghadapi kurangnya kesempatan yang 

dimiliki individu dalam lapangan pekerjaan atau profesi tertentu. Perstonjee 

(1992) menyatakan kecemasan merupakan suatu tahapan ketegangan emosional 
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yang ditandai dengan ketakutan yang amat sangat dan gejala-gejala yang 

mengancam individu sehingga menimbulkan kecemasan. 

Ambarwati (2003) dalam hasil penelitiannya memaparkan bahwa cemas 

tidaknya seseorang terhadap sempitnya lapangan pekerjaan bukan berasal dari 

pengakuan umum oleh karena itu diharapkan apabila seseorang merasa cemas 

terhadap kesempatan lapangan pekerjaan dan menyadari bahwa ia harus 

memecahkan masalah tersebut, maka akan timbul prakarsa, ide-ide yang 

cemerlang untuk mencari terobosan guna menanggulangi keterbatasan lapangan 

pekerjaan karena semakin tingginya tingkat persaingan kerja. 

Kecemasan dalam menghadapi dunia kerja ini, dapat dialami, baik oleh 

laki-laki, atau perempuan. Tetapi sebagaimana diungkapkan oleh Linawaty 

(2011), ada perbedaan tuntutan antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari sisi 

gender, budaya, dan agama. Sebagai lelaki, kelak menjadi kepala keluarga, suami, 

bapak, pencari nafkah, diharapkan memiliki status dalam masyarakat. 

Selanjutnya, fisiknya yang lebih besar dan kuat dianggap sanggup menghadapi 

masalah. Dari unsur budaya, dalam sistem patrial, berpusat pada lelaki, muncul 

tuntutan lebih, misalnya pencari nafkah utama. Sedangkan menurut agama, lelaki 

dalam keluarga mendapat peran sebagai imam.  

Menurut Aprilianto (2011), pada prinsipnya baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki tuntutan yang sama, yakni belajar bertanggung jawab secara 

personal, sosial, dan profesional. Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa sosok laki-

laki dalam masyarakat dipahami sebagai kelompok khusus yang lebih terhormat 

dan dimaknai sebagai sosok andalan. Mahasiswa laki-laki masih menganggap 

kegiatan mencari pekerjaan adalah sebagai langkah selanjutnya yang utama 

setelah menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya. Sedangkan untuk mahasiswa 

perempuan, kebanyakan dari mereka tidak memandang kegiatan mencari kerja 

sebagai langkah selanjutnya yang harus mereka tempuh. Dan kecemasan 

menghadapi dunia kerja merupakan fenomena yang akan dihadapi oleh 

mahasiswa tingkat akhir.  

Jika membahas tentang laki-laki dan perempuan, tentu tidak lepas dari 

konsep gender. Gender dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas 
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yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu dan diarahkan pada peran sosial 

atau identitas dalam masyarakat. WHO memberi batasan gender sebagai 

seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-

laki dan perempuan, yang dikontruksikan secara sosial, dalam suatu masyarakat. 

Konsep gender berbeda dari seks atau jenis kelamin yang bersifat biologis, 

walaupun dalam pembicaraan sehari-hari, seks dan gender dapat saling 

dipertukarkan. 

Dalam konsep gender, yang dikenal adalah peran gender individu 

dimasyarakat, sehingga orang mengenal maskulinitas dan feminimitas. Sebagai 

ilustrasi, sesuatu yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap 

sebagai feminism dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau 

feminim itu tergantung dari konteks sosial budaya bukan semata-semata pada 

jenis kelamin. (wikipedia, 2011). 

Konsep gender pertama kali harus dibedakan dari konsep seks atau jenis 

kelamin secara biologis. Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis 

merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan 

secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan 

perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan ; sebagai 

seorang laki-laki atau perempuan. 

Oleh karena gender merupakan suatu istilah yang dikonstruksikan secara 

sosial dan kultural untuk jangka waktu yang lama, yang disosialisasikan secara 

turun menurun maka pengertian yang baku tentang konsep gender ini pun belum 

ada sampai saat ini, sebab pembedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan 

hubungan gender dimaknai secara berbeda dari satu tempat ketempat yang lain, 

dari satu budaya ke budaya lain, dan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, 

upaya untuk mendefinisikan konsep gender tetap dilakukan dan salah satu definisi 

gender telah dikemukakan oleh Joan Scoot, seorang sejarahwan, sebagai “a 

constitutive element of social relationships based on perceived differences 

beetwen the sexes, and...a primary way of signifying relationships of 

power”(Istiyanto, 2008).   
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Sebagai contoh dari perwujudan konsep gender sebagai sifat yang melekat 

pada laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial budaya, 

misalnya jika dikatakan bahwa seorang laki-laki itu lebih kuat, gagah, keras, 

disiplin, lebih pintar, lebih cocok untuk bekerja diluar rumah dan bahwa seorang 

perempuan itu lebih lemah lembut, keibuan, halus, cantik, lebih cocok untuk 

bekerja di dalam rumah, maka itulah gender dan itu bukanlah kodrat karena itu 

dibentuk oleh manusia. 

Menurut buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat  Statistik kota malang 

(2010), keadaan  bursa tenaga kerja menurut jenis kelamin (man powers market 

condition by sex) 2009, sisa pencari kerja terdaftar dikota malang dengan jenis 

kelamin laki-laki sebesar 16.948 orang dan perempuan sebesar 14.385 orang. Sisa 

lowongan tahun lalu, untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 14 lowongan dan 

perempuan sebanyak 21 lowongan. Lowongan yang terdaftar, untuk jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 325 lowongan dan perempuan sebanyak 640 lowongan. 

Lowongan yang dapat dipenuhi, untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 230 

lowongan dan perempuan sebanyak 583 lowongan. Lowongan kerja dihapuskan, 

untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 109 lowongan dan perempuan sebanyak 89 

lowongan. Sisa lowongan tahun ini, untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 

lowongan dan perempuan 1 lowongan. 

Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL), untuk jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 230 penempatan dan perempuan sebanyak 354 penempatan. 

Penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD), untuk jenis kelamin 

laki-laki tidak ada penempatan dan perempuan tidak ada penempatan. Penempatan 

tenaga kerja antar kerja antar Negara (AKAN), untuk jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 1 penempatan dan perempuan sebanyak 310 penempatan. Berdasarkan 

data tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan 

sama-sama membutuhkan pekerjaan dan dari lowongan yang tersedia pun, baik 

untuk laki-laki atau perempuan sama besar peluangnya, hanya saja fakta dalam 

masyarakat dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. 

Seorang perempuan yang bekerja sepanjang hari di dalam rumah, tidaklah 

dianggap “bekerja” karena pekerjaan yang dilakukannya, seberapapun banyaknya, 
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dianggap tidak produktif secara ekonomis. Namun seandainya seorang perempuan 

“bekerja” pun (dalam arti di sektor publik) maka penghasilannya hanya dapat 

dikategorikan sebagai penghasilan tambahan saja sebagai penghasilan seorang 

suami tetap yang utama, sehingga dari segi nominal pun perempuan lebih sering 

mendapatkan jumlah yang lebih kecil daripada kaum laki-laki. 

Ilich (t,t) mengungkapkan fakta bahwa selama bertahun-tahun, 

diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berupah, yang 

terkena pajak, dan yang dilaporkan atau dipantau secara resmi, kedalamannya 

tidak berubah namun volumenya semakin bertambah. Kini 51% perempuan di 

Amerika Serikat bekerja di luar rumah, sementara tahun 1880 hanya tercatat 5%. 

Jika pada tahun 1880 dalam keseluruhan tenaga kerja di Amerika hanya 15% yang 

perempuan sekarang mencapai 42%. Kini separuh dari semua perempuan yang 

sudah kawin punya penghasilan sendiri dari suatu pekerjaan luar rumah, 

sementara seabad silam hanya 5% yang memiliki pendapatan sendiri. 

Sekarang hukum membuka kesempatan pendidikan serta karier bagi 

perempuan, sedangkan pada tahun 1880 banyak yang tertutup baginya. Sekarang 

rata-rata perempuan menghabiskan 28 tahun sepanjang hidupnya untuk bekerja 

sementara tahun 1880 angka rata-rata yang tercatat hanya 5 tahun. Ini semua 

kelihatan seperti langkah-langkah penting ke arah kesetaraan ekonomis, tapi 

tunggu sampai anda terapkan alat ukur yang tepat. Upah rata-rata tahunan 

perempuan yang bekerja paruh waktu masih mandek pada rasio magis dibanding 

pendapatan laki-laki, yakni 3:5, 59%, dengan kenaikan atau penurunan 3%, persis 

presentase seratus tahun silam. Kesempatan pendidikan, ketersediaan 

perlindungan hukum, retorika revolusioner, politis, teknologis, atau seksual, tak 

mengubah apa-apa sehubungan dengan rendahnyapendapatan perempuan 

dibanding laki-laki (Ibrahim, dkk, 1998). 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa seiring 

dengan kebutuhan manusia untuk bekerja dan semakin tingginya tingkat 

persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, maka akan dapat menimbulkan 

kecemasan, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir, baik laki-laki ataupun 

perempuan. Tetapi jika dilihat dari konsep gender, laki-laki dituntut untuk bekerja 
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karena laki-laki merupakan calon ayah dan pencari nafkah utama dalam keluarga, 

sedangkan perempuan, setelah lulus kuliah, tidak dituntut untuk bekerja diluar 

rumah, malah agar mengurus rumah tangga sehingga jika menghadapi dunia kerja, 

tingkat kecemasan antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda. 

 Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

“Perbedaan Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Dunia Kerja Ditinjau dari 

Jenis Kelamin pada Mahasiswa Tingkat Akhir Universitas Muhammadiyah 

Malang”. 

B. Rumusan Masalah : 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 

kecemasan dalam menghadapi dunia kerja ditinjau dari jenis kelamin pada 

mahasiswa tingkat akhir Universitas Muhammadiyah Malang. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja 

ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa tingkat akhir Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1) Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan dalam mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi industri 

dan organisasi, perkembangan dan sosial. 

2) Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan dan memberi 

masukan kepada para mahasiswa laki-laki maupun perempuan mengenai 

persiapan dunia kerja, dan juga diharapkan dapat mengurangi kecemasan pada 

mahasiswa pada saat menghadapi dunia kerja. 

 


