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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak akan terlepas dari kegiatan bekerja sebab dengan bekerja 

manusia bisa memenuhi suatu kebutuhan, baik untuk aktualisasi diri maupun untuk 

mengurangi beban kehidupan. Hurlock (1980) menyatakan bahwa salah satu tugas 

perkembangan manusia adalah bekerja, bekerja sebagai sarana untuk mencari nafkah 

dan status social. Setiap orang mempunyai persepsi tersendiri tentang dunia kerja, 

termasuk para mahasiswa yang akan lulus. 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 seimbang, 

maka akan timbul sistem seleksi tenaga kerja yang ketat. 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%.   

Ada juga fakta yang perlu kita lihat bersama, yakni jumlah mahasiswa 

Indonesia di tahun 2011 diperkirakan sebesar 4.8 juta atau 18.4% dari total populasi 

usia 19 s/d 24 tahun. Pemerintah melalui menteri pendidikan mentargetkan tahun 

2014 angka itu meningkat hingga 30% supaya menambah angka "kaum 

intelektual"dan diharapkan bisa mendorong laju ekonomi dan sector lainnya.  Fakta 

lain, data BPS di akhir tahun 2010 mengungkap tingkat pengangguran terbanyak di 

dominasi oleh sarjana dan diploma (11,92% dan 12,78% dari 8.32 juta pengangguran 

di Indonesia).  Dari seluruh angkatan kerja, lebih dari 50% adalah mereka yang 

lulusan Sekolah Dasar 66,94% dari jumlah itu merupakan pekerja sektor informal, 

dan hanya 44% yang bekerja di sektor formal. 

Sebagian mahasiswa ketika ditanya mau kemana mereka ketika lulus, sering 

menjawab dengan kata “tidak tau, bingung, entahlah, apa kata nanti, susah ya cari 

kerja sekarang”. Hal tersebut mencerminkan bahwa belum siapnya sebagian dari kita 

masuk ke dunia kerja. Dunia kerja berbeda dengan dunia akademis, tanggung jawab 

yang harus kita emban sangatlah jauh dari kehidupan dimana kita masih di bangku 

kuliah. Seseorang yang mempunyai kematangan mental yang baik akan dapat 

membangkitkan kepercayaan diri (self efficacy) atau keyakinan diri dalam 

menghadapi lingkungan baru di mana ia akan bekerja. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Islamiyah (2005) yang menemukan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara kematangan emosi dengan self efficacy. Persaingan untuk 

memasuki dunia kerja tidaklah mudah. Banyak sekali persaingan yang harus di 

hadapi oleh lulusan diploma maupun sarjana. Pesaing tersebut ada yang dari jurusan 

atau fakultas yang sama dengan lulusan.  



Menurut Anoraga (2001) Individu mempunyai kecenderungan 

mempertimbangkan tipe pekerjaan, status social dan kesempatan untuk maju. 

Pekerjaan tidak hanya dipandang sebagai lahan untuk mencari nafkah, namun nilai 

dan kepuasaan yang diperoleh dari pekerjaan tidak lagi semata-mata untuk 

memenuhi kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan psikis dan social. Kondisi 

lapangan pekerjaan yang minim menimbulkan kekhawatiran individu akan pekerjaan 

yang tidak memadai, keberhasilan dalam memperoleh kerja yang kecil, dan 

menemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Individu merasa tidak 

aman, karena belum mendapatkan pekerjaan. Memiliki gelar kesarjanaan bukan lagi 

menjadi jaminan bahwa seseorang akan mudah memperoleh pekerjaan. 

 Dari hasil survey awal yang dilakukan peneliti pada 30 Mahasiswa Psikologi 

angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 17 desember 2011, 

dapat disimpulkan bahwa dari 30 mahasiswa sebanyak 77% atau 26 dari 3 

mahasiswa mengalami kecemasan dalam menghadapi dunia kerja. Dan sebanyak 

23% atau 4 dari 30 mahasiswa tidak mengalami kecemasan dalam menghadapi dunia 

kerja dikarenakan mereka yakin akan kemampuan yang dimiliki, percaya bahwa 

mampu mendapatkan pekerjaan, dan ada juga yang sudah mendapat tawaran 

pekerjaan sebelum ia lulus. Gejala-gejala yang sering muncul pada mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja sebagai berikut: merasa gelisah, gugup, panas dingin, mudah 

menghindar, mudah terguncang, khawatir tentang sesuatu, takut, pikiran serasa 

campur aduk, sangat waspada dan sulit untuk berkonsentrasi.  

Kecemasan terhadap kemampuan diri serta kenyataan tentang penyerapan 

tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja membuat mahasiswa 

semakin tertekan. Kekhawatiran pencari kerja erat kaitanya dengan kecemasan 

terhadap ketidakpastian akan masa depan. Hubungan antara kecemasan dengan masa 

depan sangat erat, sebab masa depan merupakan rangkaian dari kehidupan yang 

harus dijalani oleh individu. Kekhawatiran para pencari kerja tersebut dikarenakan, 

individu bekerja untuk mempertahankan hidup, baik pada masa sekarang maupun 

masa depan. Padahal, sebagian besar pencari kerja menghadapi situasi ketidakpastian 

akan keberhasilan dalam memperoleh kerja.   

 Menurut Chaplin (2000) kecemasan adalah suatu perasaan yang berisikan 

ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus 



untuk ketakutan tersebut. Cemas itu timbul akibat adanya respon terhadap kondisi 

stress atau konflik. Rangsangan berupa konflik, baik yang datang dari luar maupun 

dalam diri sendiri, itu akan menimbulkan respons dari system saraf yang mengatur 

pelepasan hormone tertentu. Akibat pelepasan hormone tersebut, maka muncul 

perangsangan pada organ-organ seperti lambung, jantung, pembuluh darah maupun 

alat-alat gerak. Karena bentuk respons yang demikian, penderita biasanya tidak 

menyadari hal itu sebagai hubungan sebab akibat. Apakah seseorang akan 

mengalami kecemasan atau tidak dan berapa beratnya, sangat tergantung pada 

berbagai faktor. Faktor itu ada yang bersumber pada keadaan biologis, kemampuan  

beradaptasi/mempertahankan diri terhadap lingkungan yang diperoleh dari 

perkembangan dan pengalamanya, serta adaptasi terhadap rangsangan baru, situasi 

atau stressor yang di hadapi. Cemas bukan hanya berbahaya bagi keadaan psikologis 

seseorang,tetapi juga keadaan fisiknya, lingkungan, perasaan yang ditekan serta 

penyebab-penyebab fisik menimbulkan kecemasan. Rasa marah yang lebih muda 

timbul, getaran anggota tubuhserta aktifitas berlebihan dari system otonomik, 

menandai keadaan pikiran yang diliputi kecemasan. 

Hasil penelitian yang di peroleh Nurul Huda (2008) menunjukan bahwa ada 

hubungan negative yang signifikan antara self efficacy dengan kecemasan dalam 

menghadapi dunia kerja pada mahasiswa D3 Politeknik Negeri Malang, diketahui 

nilai koefisien korelasi (r)= ( -0,410), dan probalitas kesalahan (p) = 0,000. Hal ini 

menunjukan bahwa pada mahasiswa yang memiliki self efficacy yang tinggi ternyata 

memiliki kecemasan dalam menghadapi dunia kerja yang rendah. Demikian juga 

sebaliknya pada mahasiswa yang memiliki self efficacy yang rendah ternyata 

memliki kecemasan dalam menghadapi dunia kerja yang tinggi. 

Dari penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa kecemasan bisa terjadi pada 

setiap orang termasuk pada mahasiswa semester akhir yang tidak memiliki 

pengalaman dan harus menyiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja. Jelas 

penelitian ini sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, dengan melihat fakta bahwa 

jumlah pengangguran terbanyak didominasi oleh lulusan sarjana, maka penelitian ini 

perlu dilakukan kembali untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecemasan dalam 

menghadapi dunia kerja pada mahasiswa tingkat akhir. Dan untuk meminimalisir 

kecemasan perlu adanya meningkatkan self efficacy pada setiap individu. 



Dalam penelitian Bani (2010) mengenai hubungan anatara self efficacy 

dengan kecemasan menghadapi mutasi pada aparat kepolisian, dapat menunjukan 

bahwa ada hubungan negative dan sangat signifikan antara self efficacy dengan 

kecemasan mengahadapi mutasi dengan nilai korelasi (r) sebesar -0,629 dengan nilai 

signifikan (p) sebesar 0,000 < 0,005. Hal ini berarti bahwa apabila self-efficacy tinggi 

maka tingkat kecemasan menghadapi mutasi akan rendah, begitupun sebaliknya. 

Penelitian juga dilakukan oleh Pratiwi (2008) tentang hubungan antara self-

efficacy dengan kecemasan dalam proses bimbingan skripsi mahasiswa Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Malang, dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar (-0,6929) dan probabilitas (p) = 0,000. Artinya pada mahasiswa Psikologi 

yang memilki self-efficacy rendah cenderung memiliki kecemasan dalam proses 

bimbingan skripsi tinggi. Begitu pula sebaliknya pada mahasiswa Psikologi yang 

memilki self-efficacy tinggi cenderung memilki kecemasan dalam proses bimbingan 

skripsi.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan bisa terjadi pada 

setiap orang termasuk pada mahasiswa semester akhir yang tidak memiliki 

pengalaman dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Kecemasan 

terhadap kemampuan diri serta kenyataan tentang penyerapan tenaga kerja yang 

tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja membuat mahasiswa semakin khawatir 

dan tertekan. Kecemasan yang dialami oleh mahasiswa dapat dilihat pada gejala-

gejala yang ditampilkan seperti  mengalami ketegangan, keluar keringat yang 

berlebihan, sakit pada beberapa organ tubuh ketika menghadapi tugas yang dirasa 

berat, atau menghadapi sesuatu yang belum perna dilakukan.  

Meskipun demikian tidak semua mahasiswa merasakan kecemasan dalam 

menghadapi dunia kerja. Mahasiswa yang berhasil mengenal kemampuan diri, akan 

merasa yakin untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Hal ini tergantung kesan positif 

akan kemampuan dirinya maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin 

besar. Salah satu kondisi internal yang mempengaruhi kecemasan adalah self efficacy 

mahasiswa. Self efficacy adalah hal terpenting bagi setiap orang untuk menghadapi 

suatu permasalahan yang harus dihadapi. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa self 

efficacy sangat mempengaruhi kehidupan kita. Self efficacy sangat mempengaruhi 

kepercayaan diri, sedangkan kepercayaan diri adalah satu diantara aspek-aspek 



kepribadian yang penting dalam kehidupan manusia, yang terbentuk melalui proses 

belajar dalam interaksinya dengan lingkungan. Kepercayaan diri merupakan aspek 

kepribadian manusia yang berfungsi untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya. Tanpa adanya kepercayaan diri maka banyak masalah yang akan timbul. 

Self efficacy itu sendiri adalah suatu keyakinan seseorang akan kemampuanya 

untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu tugas tertentu (Bandura, 1997). Self efficacy yang kuat dalam 

diri individu mendasari pola pikir, perasaan dan dorongan dalam dirinya untuk 

merefleksikan segenap kemampuan yang ia miliki. Self efficacy ini mengarahkan 

individu untuk memahami kondisi dirinya secara realistis, sehingga ia mampu 

menyesuaikan antara harapan akan pekerjaan yang dia inginkan dengan kemampuan 

diri yang di miliki. Self efficacy juga dapat memberikan pijakan yang kuat bagi 

individu untuk mengevaluasi dirinya agar mampu menghadapi tuntutan pekerjaan 

dan persaingan secara dinamis. Penilaian seseorang terhadap kemampuan diri yang 

di miliki (self efficacy) mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

perkembangan individu. Khususnya terkait dengan kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah yang di hadapi. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengungkap tentang 

hubungan antara self efficacy yaitu kenyakinan diri seseorang terhadap kemampuan 

yang di miliki dengan kecemasan, yaitu suatu kondisi yang terjadi pada individu 

akibat tekanan dalam menghadapi dunia kerja. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah apakah ada hubungan antara self efficacy dengan kecemasan dalam 

menghadapi dunia kerja. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self 

efficacy dengan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja. 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi calon pencari kerja : dapat menjadi masukan bagi para calon pencari kerja 

khususnya lulusan perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri secara lebih 

matang dalam menghadapi persaingan kerja, yakni membekali diri dengan 

ketrampilan dan keahlian selain segala macam teori yang diperoleh dibangku 

pendidikan. 

b. Bagi lembaga pendidikan : dapat menjadi masukan yang bermanfaat agar 

lembaga pendidikan yang bersangkutan lebih meningkatkan kualitas lulusanya 

tidak hanya dengan bekal teori belaka, namun juga ditunjang dengan 

memberikan ketrampilan dengan bidangnya masing-masing, dengan tujuan 

untuk mempersiapkan para lulusanya agar lebih siap menghadapi persaingan 

kerja. 


