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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri adalah keinginan setiap 

individu yang telah memasuki masa dewasa. Hal ini juga menjadi salah satu 

tuntutan pada tugas perkembangan masa dewasa dini pada masing-masing 

individu, khususnya individu yang telah menyandang gelar Strata Satu atau 

sarjana. Hanya saja, sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi tekanan tersendiri 

bagi individu tersebut.  

Tekanan lainnya yang timbul juga berasal dari perasaan sia-sia karena 

individu-individu tersebut telah mempertaruhkan uang yang cukup banyak serta 

waktu yang cukup lama untuk berjuang yaitu kurang lebih lebih 4 tahun untuk 

menyelesaikam kuliahnya, namun setelah berhasil lulus tetap merasa kesulitan. 

Keluarga yang terus menuntut untuk segera bekerja juga menjadi salah satu 

tekanan, bahkan teman-teman seangkatan yang telah banyak bekerja juga menjadi 

tekanan tersendiri hingga menimbulkan merasa jengkel, marah, sedih, namun 

kehilangan semangat dan tak berdaya. Apalagi, kecenderungan untuk pilih-pilih 

pekerjaan menimbulkan dampak yaitu banyak dari individu tersebut menjadi 

pengangguran. 

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter, banyak relokasi industri ke 

Vietnam, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar dan para pekerja yang di 

PHK. Sementara masih banyak tenaga kerja terdidik maupun yang tidak terdidik 

belum mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
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memperlihatkan pada Februari dan Agustus 2009, pengangguran sarjana masing-

masing 12,94 persen dan 13,08 persen (http://vivanews.com, 2010). Pada Februari 

2010 angka pengangguran terbuka mencapai 8,59 juta orang. Sebanyak 1,22 juta 

orang atau 14,24 persen di antaranya adalah sarjana. Pada Agustus 2010, Badan 

Pusat Statistik (BPS) menguraikan, jumlah lulusan sarjana dan diploma yang 

menganggur masing-masing berjumlah 11,92% dan 12,78%. Sementara 

pengangguran lulusan SMU hanya 3,81% (http://vivanews.com, 2010). Dengan 

demikian, pengangguran di Indonesia merupakan masalah besar. Namun, di sisi 

lain perhatian maupun tindakan pemerintah untuk menguranginya masih minim 

dan terbatas.  

Hingga saat ini, masalah pengangguran di Indonesia sepertinya tidak pernah 

terselesaikan secara tuntas. Kondisinya diperparah dengan persoalan ekonomi 

yang juga tidak kunjung selesai setelah sangat terpuruk di akhir abad dua puluh 

yang lalu. Permasalahan lain, berkaitan dengan kualitas sumber daya manausia 

dari para penganggur sendiri, misalnya dari aspek tingkat pendidikan yang masih 

belum begitu bagus. Jikapun penganggur berkualifikasi pendidikan tinggi, sering 

dihadang oleh kesempatan kerja yang sangat terbatas. Selain karena sulitnya 

lapangan pekerjaan, persoalan pengangguran dihadapkan pula pada 

bermunculannya para penganggur baru, yaitu orang-orang yang baru lulus 

mengikuti pendidikan, kemudian meramaikan pasar kerja. Dalam kondisi 

penganggur lama, yaitu orang-orang yang pernah bekerja tetapi masih mencari 

pekerjaan belum tertangani, maka kedatangan penganggur baru di pasar kerja 

turut menambah rumitnya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. 

http://.vivanews.com/


3 
 

 
 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan 

bahwa besarnya nilai ekspor tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional, sebab jumlah pengangguran terdidik di Indonesia justru 

meningkat. Menurut Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Syahrial Loetan 

(http://vivanews.com, 2010), tingkat pengangguran terdidik lebih besar akibat 

lapangan kerja yang diciptakan sektor padat tenaga kerja sangat sedikit. Bahkan 

beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa stagnan. 

Sebagai contoh adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang setiap tahun semakin bertambah. Dalam wawancara dengan Sudjana, salah 

seorang staf ACEC UMS menyatakan bahwa setiap tahun terdapat peningkatan 

jumlah lulusan dari tingkat S-1. Pada tahun 2010 lalu terdapat kurang lebih 2000 

lulusan sarjana, dan pada bulan April lalu terdapat kurang lebih 600 lulusan 

sarjana. Data tersebut adalah data lulusan sarjana dari satu universitas, padahal 

terdapat ratusan universitas di seluruh Indonesia. Sementara lapangan kerja yang 

tersedia masih terbatas. 

Dari data tersebut sudah sangat jelas Indonesia mempunyai permasalahan 

yang tidak ringan dalam mengatasi pengangguran, utamanya yang bergelar 

sarjana. Dapat dikatakan bahwa gelar sarjana tidak menjamin individu untuk cepat 

mendapat pekerjaan yang diinginkan dengan penghasilan yang didambakan. 

Bahkan bagi sarjana yang sudah mendapat pekerjaanpun, nasibnya masih 

terancam juga dengan PHK mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang 

belum bangkit dari keterpurukan. Krisis global yang menginduk kepada 

Kapitalisme berimbas juga pada semakin tingginya angka pengangguran. 

http://www.vivanews.com/2010
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Studi ketenagakerjaan (BPS, 1999) menyatakan pengangguran adalah 

angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang 

yang full timer dalam mencari pekerjaan. Bekerja memiliki pengaruh yang besar 

pada identitas diri dan persepsi diri serta harga diri individu (Fieldman, 1989). 

Menurut Rice (1990), adanya pengangguran memberi andil dalam meningkatnya 

kejahatan, penggunaan obat terlarang, gangguan dalam masyarakat dan kurangnya 

pendapatan untuk keluarga miskin. Pengangguran terdidik adalah individu yang 

dalam keadaan menganggur atau tidak bekerja yang memiliki gelar akademis 

(http//en.wikipedia.org). Adanya penganggur lulusan universitas penting 

dicermati karena merefleksikan seberapa serius pemerintah memanfaatkan SDM 

kolektif dalam memajukan berbagai sektor pembangunan bangsa.  

Dalam era modern seperti sekarang ini, keadaan tidak bekerja akan 

menimbulkan berbagai permasalahan, terlebih lagi bagi individu-individu yang 

bergelar sarjana. Menganggur seringkali dianggap sebagai kenyataan yang tidak 

menyenangkan sehingga saat mengalami situasi tersebut individu-individu ini 

dapat merasa stress karena tidak dapat memperoleh pekerjaan sesuai gelar sarjana 

yang disandang, dan tidak dapat menghindar dari tuntutan atau tekanan yang 

terjadi. Stress adalah respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang 

menjadi pemicu stress atau stressor. Sumber stress dibagi menjadi tiga, yaitu, 

stress yang bersumber dari diri sendiri, keluarga, masyarakat lingkungan (Hidayat, 

2004). 

Untuk mengatasi stress tersebut diperlukan pemecahan sebagai upaya untuk 

menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap masalah yang menimpa individu-
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individu tersebut. Konsep untuk pemecahan masalah ini disebut sebagai strategi 

koping. Strategi koping dilakukan untuk menyeimbangkan emosi individu dalam 

situasi yang penuh tekanan (Hapsari dkk, 2002). 

Dewasa ini proses koping terhadap suatu permasalahan yang dihadapi 

individu menjadi pedoman untuk mengerti reaksi stress. Umumnya strategi 

koping terjadi secara otomatis begitu individu merasakan adanya situasi yang 

menekan atau mengancam, sehingga individu dituntut untuk sesegera mungkin 

mengatasi ketegangan yang dialaminya. Individu akan melakukan evaluasi untuk 

seterusnya memutuskan perilaku koping apa yang seharusnya ditampilkan 

(Hidayat, 2004). 

Strategi koping menunjuk pada berbagai upaya, baik mental maupun 

perilaku,  untuk menguasai, mentoleransi, mengurangi, atau minimalisasikan 

suatu situasi atau kejadian yang penuh tekanan. Dengan perkataan lain  strategi 

koping merupakan suatu proses dimana individu berusaha untuk menanggani dan 

menguasai  situasi stres yang menekan akibat dari masalah yang sedang 

dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna 

memperoleh rasa aman dalam dirinya (Mu’tadin, 2002). 

Lazarus dan Folkman (Smet, 1994) membagi koping menjadi dua macam, 

yaitu: (a) Problem-Focussed Coping, yaitu salah satu cara yang berfungsi untuk 

mengurangi tekanan atau stressor dengan cara menghadapi masalah serta 

berusaha untuk memecahkannya yaitu dengan mempelajari cara-cara atau 

ketrampilan baru. Individu akan menggunakan strategi ini bila dirinya yakin akan 

dapat mengubah situasi. (b) Emotion-Focussed Coping, yaitu perilaku koping 
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yang digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stress. Bila individu 

tidak mampu mengubah kondisi yang penuh tekanan atau stressful, individu akan 

cenderung untuk mengatur emosinya. 

Seorang sarjana harusnya mampu menggunakan keintelektualitasnya dalam 

menghadapi situasi yang menekan seperti apapun, seperti halnya menganggur.  

Dengan demikian, jika individu berada dalam situasi menganggur, individu 

tersebut akan menggunakan koping yang berorientasi pada masalah atau Problem-

Focussed Coping. Akan tetapi, tidak sedikit dari individu-individu tersebut yang 

memutuskan untuk menggunakan koping yang berorientasi pada emosi atau 

Emotion-Focussed Coping. Penggunaan Emotion-Focussed Coping dalam 

menghadapi suatu permasalahan adalah wajar bagi setiap individu, bahkan bagi 

individu dengan kemampuan kognitif yang baik sekalipun. Akan tetapi, 

seharusnya individu-individu tersebut dapat mengelola emosinya sehingga akan 

ditanggulangi dengan perilaku yang bersifat konstruktif dan bukannya perilaku 

yang bersifat destruktif. 

Masyarakat Indonesia terutama etnis Jawa cenderung menghadapi situasi 

yang menekan dengan tidak menujukkan emosi yang negatif. Apabila terdapat 

kepentingan yang saling bertentangan, maka diperlunak dengan teknik-teknik 

kompromi tradisional dan diintegrasikan ke dalam tatanan kelompok yang ada 

sehingga tidak sampai timbul konflik. Masyarakat Jawa telah terlatih untuk tidak 

menunjukkan emosinya saat menghadapi pertentangan atau konflik, serta 

cenderung memendam emosi dalam hati, cara ini bisa disebut dengan istilah seni 

kontrol diri (Geertz, 1982). 
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Penulis juga melakukan pengamatan dan wawancara singkat terhadap dua 

subjek bergelar sarjana yang berasal dari keluarga Jawa namun belum bekerja 

tetap selama kurang lebih dua tahun. Hasil pengamatan dari salah satu subjek 

selama jam bekerja adalah subjek lebih banyak menghabiskan waktu dengan 

berselancar internet, menonton televisi dan berkumpul dengan klub sepeda yang 

diikutinya. Dari wawancara singkat terhadap salah seorang keluarga subjek dapat 

diketahui bahwa situasi tersebut dibiarkan untuk menghindari konflik, entah 

konflik antara anak yang masih menganggur dengan orang tua ataupun konflik 

dengan lingkungan sekitar. Selain itu subjek juga berlatar belakang keluarga 

menengah ke atas, sehingga orang tua masih sanggup untuk membiayai 

kebutuhannya. 

Wawancara singkat juga dilakukan terhadap subjek tersebut. Subjek 

mengaku telah berusaha mencari pekerjaan dan berkali-kali gagal. Namun subjek 

berusaha untuk menghadapinya dengan santai. Subjek menjelaskan bahwa 

jalannya sekarang adalah jalan yang terbaik dari Tuhan, subjek percaya bahwa 

suatu saat Tuhan akan memberikan jalan yang lebih baik untuknya. Saat ini 

subjek mengaku memiliki keinginan untuk berwiraswasta dari pada mencari 

pekerjaan lagi. 

Hasil pengamatan dari subjek lain adalah selama jam bekerja subjek 

tersebut membantu usaha pertokoan yang dikelola oleh orang tuanya. Saat 

dilakukan wawancara singkat terhadapnya, subjek menjelaskan bahwa orang 

tuanya masih memiliki keengganan dalam memberikan izin untuk bekerja di luar 

kota dengan alasan karena subjek adalah seorang perempuan. Sembari mencari 
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pekerjaan di dalam kota, orang tua memintanya untuk membantu usaha yang 

dikelola oleh orang tuanya tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah pola Strategi Koping pada Pengangguran Terdidik Lulusan 

Universitas yang Beretnis Jawa? Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Srategi Koping Pada 

Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas yang Beretnis Jawa”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih detail tentang  

strategi koping pada pengangguran terdidik lulusan universitas yang beretnis Jawa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang berjudul Strategi 

Koping pada Pengangguran T erdidik Lulusan Universitas yang Beretnis Jawa 

antara lain: 

1. Bagi lulusan universitas derajat S-1 yang belum bekerja, agar dapat 

menggunakan bekal intelektualnya dalam menghadapi situasinya serta 

memutuskan strategi koping yang sesuai dengan bijaksana. 

2. Bagi keluarga dan masyarakat Jawa, hasil penelitian dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menginternalisasi nilai-nilai Jawa, sehingga mampu 

mengimplementasikan nilai-nilai Jawa tersebut dalam menghadapi situasi 

yang menekan sehari-hari. 
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3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk 

memperkaya  khasanah ilmu psikologi khususnya psikologi sosial  karena 

hasil penelitian ini memberi penjelasan tentang sosialisasi nilai-nilai hidup 

Jawa. 

4. Bagi peneliti dengan tema sejenis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

pendorong untuk penelitian lebih lanjut mengenai strategi koping pada 

pengangguran sarjana strata satu. 

 


