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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman yang ditandai dengan munculnya 

teknologi yang semakin modern, menuntut orang berfikir mendapatkan pekerjaan 

dengan gaji yang besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. karena 

minimnya lapangan pekerjaan namun semakin banyak pencari kerja, sehingga 

membuat perusahaan-perusaahan berkomitmen untuk mencari sumber daya 

manusia dengan kualitas tinggi. Hal ini ditandai pada setiap tahunnya perusahaan 

menargetkan kualitas tenaga kerja yang semakin meningkat, sehingga untuk 

masyarakat yang tidak mempunyai kualitas yang tinggi dan  kompetensi yang 

diperlukan oleh perusahaan akan semakin besar peluang untuk menjadi 

pengangguran. 

Menurut Badan Pusat Statistik atau yang biasa dikenal dengan BPS, angka 

pengangguran di Indonesia semakin meningkat sekitar 300 ribu orang selama 

satun tahun mulai dari bulan Februari 2014 hingga Februari 2015. Menurut kepala 

BPS Suryamin mengungkapkan bahwa angkatan kerja di Indonesia pada bulan 

kedua ini berjumlah 128,3 juta orang atau meningkat sebesar 6,4 juta orang 

dibanding Agustus 2014. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Februari lalu 

bertambah sekitar 3 juta orang. (Liputan6.com, 2015) 

Berdasarkan data ketenagakerjaan Indonesia, jumlah pengangguran 

meningkat sekitar 10 ribu orang. Yakni dari 7.02 juta orang pada Febuari 2016 

menjadi 7,03 orang per Agustus 2016. Adapun jumlah penduduk yang bekerja 
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meningkat 3,59 juta orang dari semula 114,84 juta orang pada Agustus 2106. 

Namun jika dibandingkan dengan data ketenagakerjaan periode Februari 2016, 

jumlah penduduk yang bekerja justru mengalami penurunan 2,24 juta orang dari 

120,65 juta orang per Februari 2016 menjadi 118,41 juta orang per Agustus 2016. 

(CNNindonesia.com, 2016) 

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran 

yaitu dengan cara menempuh pendidikan formal, sehingga dapat memperoleh 

pekerjaan sesuai yang diinginkan, di Indonesia terdapat berbagai macam 

pendidikan formal secara berjenjang, yaitu dimulai dari tingkat sekolah dasar 

(SD)  kemudian sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah menengah atas 

(SMA)  ataupun setara dengan  sekolah menengah kejuruan (SMK). Kejuruan 

yang dimiliki SMK yaitu sangat beragam diantaranya Analisis Kesehatan, 

Farmasi dan Teknik jaringan computer. Perbedaan antara SMA dengan SMK 

yaitu jenjang SMK memberikan pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada 

ketrampilan, sehingga menyiapkan siswanya untuk siap bekerja, sehingga siswa 

SMK harus siap untuk bekerja, hal  tersebut  dikarenakan lulusan SMK sudah 

mampu bersaing didalam dunia kerja. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 siswa lulusan 

sekolah menengah kejuruan (SMK) ataupun Diploma I/II/III lebih rentan 

menganggur ketimbang lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada lulusan SMK dengan 

persentase sebesar 9,84 persen, dan disusul dengan lulusan Diploma I/II/III 

dengan persentase sebesar 7,22 persen. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

http://www.cnnindonesia.com/
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menempati urutan ketiga dengan persentase sebesar 6,95 persen, dan berikutnya 

adalah lulusan universitas dengan persentase sebesar 6,22 persen. Adapun TPT 

dari lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,76 persen. 

(Kompas.com 2016) 

Dengan demikian terdapat kecemasan tersendiri bagi orang yang akan 

menghadapi dunia kerja, karena sempitnya lapangan pekerjaan. Kecemasan 

menurut Nevid dkk (2005) yaitu suatau keadaan aprehensif ataupun keadaan 

khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa hal 

yang biasanya dicemaskan meliputi kesehatan, relasi sosial, ujian, karir, relasi 

internasional dan kondisi lingkungan. Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan oleh (Hartini dan Mach, 2012) terdapat korelasi yang signifikan antara 

penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada tunadaksa, yang 

artinya semakin tinggi penerimaan diri, maka kecemasan dalam menghadapi 

dunia kerja akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. 

Menurut Illiana Wijanarko (Direktur Humas dan Komunikasi Yayasan 

Bulir Padi) Dalam rangka untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional, Yayasan 

Bulir Padi meluncurkan sebuah program pelatihan yaitu “Berkarya untuk Maju”, 

kegiatan ini diselenggarakan karena rendahnya pemahaman dalam  menyusun 

Curriculum Vitae (CV) secara benar serta minimnya akses untuk mendapatkan 

pekerjaan yang disinyalir sebagai penyebab tingginya pengangguran terdidik di 

Indonesia. Selain itu terlihatadanya ketakutan yang dihadapi siswa SMA/SMK 

karena ketidaksiapan memasuki dunia kerja. (Beritasatu.com, 2015) 
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Salah satu upaya untuk mengatasi timbulnya kecemasan menghadapi 

dunia kerja adalah dengan cara memiliki efikasi diri yang baik. Menurut Bandura 

(1994) efikasi diri merupakan kepercayaan individu tentang kemampuan yang 

dimiliki untuk menunjukkan suatu perilaku. 

Menurut Bandura  (dalam Nevid dkk, 2005) mengatakan bahwa apabila 

seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menanggulangi tantangan-

tantangan penuh stress yang dihadapi, maka akan terasa semakin cemas saat 

berhadapan dengan tantangan-tantangan tersebut. Seperti pada penelitian yang 

dilakukan  Ogbodo dan Onyishi(2012) membuktikan bahwa seseorang yeng 

memiliki efikasi diri yang tinggi akan mempengaruhi individu untuk berani 

menghadapi tantangan dalam pekerjaan, begitu juga sebaliknya seseorang yang 

memiliki efikasi diri yang rendah akan cenderung takut dalam menghadapi 

tantangan dalam pekerjaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telat dijabarkan diatas, dapat 

ditarik rumusan masalah yaitu: “Apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan 

kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK?”. Sehingga dari 

permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“ Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

Pada Siswa SMK Muhammadiyah Karanganyar”. 

B. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan menghadapi 

dunia kerja pada siswa SMK.  
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2. Mengetahui tingkat efikasi diri pada siswa SMK.  

3. Mengetahui tingkat kecemasan pada siswa SMK dalam menghadapi dunia 

kerja.  

4. Mengetahui sumbangan efikasi diri terhadap kecemasan siswa SMK. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat Praktis: 

1. Memberikan informasi kepada siswa SMK bahwa pentingnya memiliki 

efikasi diri yang tinggi dalam menghadapi dunia kerja. 

2. Memberikan informasi dan masukan bagi SMK supaya dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode yang dapat meningkatkan efikasi diri 

siswa.  

 

Manfaat Teoritis: 

1. Memberikan informasi kepada peneliti tentang pentingnya memiliki 

efikasi diri yang tinggi dalam menghadapi dunia kerja 

2. Memberikan informasi khususnya sebagai kajian teoritis maupun 

digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan hubungan efikasi diri dengan kecemasan 

menghadapi dunia kerja pada siswa SMK. 

 

 

 


