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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kehidupan ditengah masyarakat moderen memiliki tingkat mobilitas dan 

perubahan yang tinggi yang dapat menganggu kestabilan emosi seseorang. Kestabilan 

emosi seseorang dapat terganggu karena suatu perubahan yang dialami individu belum 

tentu menyenangkan, tetapi ada saatnya muncul situasi yang membawa kecemasan. 

Tingkat persaingan yang semakin tinggi untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau 

kesempatan bekerja dapat menyebabkan kecemasan bagi individu yang belum dapat 

pekerjaan. 

Dalam perspektif sosioakademik mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di 

perguruan tinggi memiliki banyak pilihan untuk dilakukan seperti bekerja, melanjutkan 

kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, maupun menikah. Orang tua beranggapan bahwa 

semakin tinggi level pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak mereka maka semakin 

terjamin masa depan anaknya. Tidak sedikit dari mahasiswa setelah menyelesaikan 

kuliah dituntut untuk dapat meringankan ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, mencari 

pekerjaan bukan suatu hal yang mudah. Para mahasiswa yang akan menyelesaikan studi 

harus bersaing dengan banyak sarjana lain yang lebih dulu lulus dan belum bekerja atau 

masih menganggur.  

Perguruan tinggi dianggap sebagai produsen penganggur, bukan menghasilkan 

sarjana yang bisa menyediakan lapangan kerja. Dunia industri mengkritik sarjana baru 

umumnya tidak siap pakai. Sebelum terjun ke masyarakat sarjana harus punya 
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keterampilan berkomunikasi, jujur, mampu bekerja dalam tim, fleksibel, etos kerja tinggi. 

Selain itu mereka juga harus mempunyai kemampuan analisis, teknik, motivasi, dan 

kepercayaan diri. Mahasiswa harus memiliki konsep diri yang baik untuk bersaing di 

dunia industri (Mulyani, 2008). 

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Arizal Ahnaf (dalam 

Mahbub, 2009) menjelaskan pengangguran terbuka didominasi lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan sebesar 17,26 persen dari jumlah penganggur. Kemudian disusul 

lulusan Sekolah Menengah Atas 14,31 persen, lulusan universitas 12,59 persen, diploma 

11,21 persen, baru lulusan SMP 9,39 persen dan SD ke bawah 4,57 persen. Pada Agustus 

2008 terdapat 961 ribu penganggur terdidik  di Indonesia yang terbagi dari 598 ribu 

penganggur sarjana dan 362 ribu penganggur diploma. Mereka tidak bekerja disebabkan 

oleh kompetensi tidak sesuai, lulusan yang tidak terserap, memilih tidak bekerja, atau 

mahasiswa lulusan dari program studi yang sudah jenuh. Selain itu jumlah penganggur 

sangat tergantung pada perkembangan ekonomi, struktur investasi, dan kreativitas 

perguruan tinggi. Saat ini dunia industri sedang mengalami pengurangan pegawai secara 

besar-besaran yang menyebabkan bertambah banyaknya jumlah penganggur yang ada.  

Erman Suparno (dalam Kapanlagi.com, 2009) menyebutkan berdasar laporan Tim 

Monitoring, Evaluasi, dan Mediasi Dampak Krisis Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Depnakertrans) sampai dengan November terjadi PHK sekitar 16 ribu 

orang sampai 28 November 2008 mencapai 16.988 orang. Pada periode yang sama, 

jumlah pekerja yang telah dirumahkan sudah mencapai angka 6.597 orang. Tim juga 

melaporkan bahwa akibat krisis global, diproyeksikan akan terjadi PHK terhadap 23.927 

pekerja, serta diproyeksikan akan terjadi rencana pekerja yang dirumahkan mencapai 
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19.091 pekerja. Depnakertrans mencatat pekerja yang ter-PHK pada 2005 mencapai 

109.382 orang dan selama Januari hingga Mei 2008 hanya terjadi PHK sebanyak 1.535 

orang. Pada periode yang sama, jumlah pekerja yang telah dirumahkan sudah mencapai 

angka 6.597 orang. Diproyeksikan akan terjadi PHK terhadap 23.927 pekerja, serta 

diproyeksikan akan terjadi rencana pekerja yang dirumahkan mencapai 19.091 pekerja. 

Menyimak paparan informasi di atas terlihat bahwa angka pengangguran 

cenderung meningkat. Sementara laju pertumbuhan penduduk juga kian pesat, sehingga 

jumlah penduduk yang usia produktif bertambah. Salah satu penduduk yang terus 

bertambah dan memiliki usia produktif adalah mahasiswa. Pertumbuhan yang bertambah 

pesat ini berdampak pada tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan peluang kerja 

yang ada. 

Ketidaksiembangan antara jumlah angkatan kerja dan peluang kerja yang ada 

dapat menjadi hal yang mencemaskan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan 

menyelesaikan program studinya. Karena dengan keadaan industri yang sedang menurun 

akan membuat peluang kerja mereka semakin sempit. Selain itu perusahaan sangan 

selektif dalam mencari calon karyawannya, banyak persyaratan yang tercantum sebagai 

kriteria karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut seperti IPK minimal 3,00, 

memiliki pengalaman bekerja min. 2 tahun, memiliki kepribadian yang baik, dan lain-

lain. Bloomfield (dalam Agustin, 2008) mengemukakan manifestasi dari ketakutan demi 

ketakutan itulah yang membuat orang menjadi cemas luar biasa. Rasa takut dan cemas 

akan semakin sulit dikendalikan, seiring pasifnya upaya mengusir ketakutan itu sendiri. 

Priest (dalam Dwi, 2005) mengatakan bahwa kecamasan adalah istilah yang 

melukiskan perasaan was-was dan takut terhadap keadaan yang dialami sekarang atau 
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yang akan datang, bisa juga merupakan panik tanpa adanya penyebab yang jelas. 

Kecemasan ditandai dengan adanya rasa khawatir, kegelisahan, perasaan tidak aman, 

ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan, kurang percaya diri dalam menentukan 

dan memperoleh penyelesaian masalah.  

Kecemasan bermanfaat bila hal tersebut dapat mendorong kita untuk berbuat lebih 

baik lagi dari apa yang telah kita perbuat. Individu yang bisa bangkit dari keadaan yang 

dapat membuat dirinya merasa cemas atau takut merupakan individu yang memiliki 

kemampuan untuk maju yang sangat tinggi. Tidak banyak orang yang bisa bangkit saat 

dirinya merasa cemas atau ketakutan yang sangat. Individu yang bisa bangkit dari rasa 

cemas memiliki konsep diri yang baik sehingga ia dapat  menunjukan kemampuannya 

yang optimal. 

Pembentukan konsep diri sangatlah penting, karena konsep diri yang terbentuk 

pada individu menentukan bagaimana individu tersebut memandang dan menilai dirinya. 

Jika dalam diri individu terbentuk konsep diri yang negatif maka individu tersebut akan 

merasa jelek, tidak sempurna, tidak mampu melakukan tugas dengan baik, dan tidak 

mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena 

individu tidak mampu menghargai dan menghormati dirinya sendiri. Sebaliknya jika 

dalam diri individu terbentuk konsep diri yang positif, maka individu akan merasa 

percaya diri, berani mengambil resiko, dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada atau 

bahkan dapat membuka usaha sendiri dan menciptakan peluang kerja untuk orang lain.  

Setiap individu memiliki konsep diri, baik itu konsep diri yang positif maupun 

konsep diri yang negatif, hanya derajat atau kadarnya yang berbeda-beda. Kenyataannya 

tidak ada individu yang sepenuhnya memiliki konsep diri yang positif ataupun yang 
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negatif, tetapi karena konsep diri memegang peranan peranan penting dalam menentukan 

dan mengarahkan seluruh perilaku individu maka sedapat mungkin individu yang 

bersangkutan harus mempunyai konsep diri yang positif atau baik (Rakhmat, 2001). 

Chaplin (2001), mengemukakan konsep diri atau self concept adalah evaluasi dan 

penilaian terhadap diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dalam hal ini seseorang 

dapat melakukan penilaian tentang dirinya sendiri, yaitu bahwa diri mereka baik atau 

buruk dalam memanfaatkan peluang atau menciptakan suatu peluang. Seorang 

mahasiswa yang akan lulus diharapkan mampu melakukan sesuatu dengan ilmu yang 

dimilikinya, maka ia akan dapat memanfaatkan suatu peluang atau bahkan menciptakan 

suatu peluang kerja. 

Mahasiswa yang memiliki konsep diri yang positif merasa mereka lebih percaya 

diri dibandingkan dengan mereka yang memiliki konsep diri yang negatif. Seseorang 

yang memiliki konsep diri yang positif tidak takut bersaing dengan yang lain karena 

mereka merasa mempunyai kemampuan yang dapat diunggulkan. Mereka mungkin tidak 

menunggu peluang kerja datang kepadanya, karena mereka akan menciptakan peluang 

kerja itu sendiri dengan cara berwiraswasta membuat suatu usaha dibidang yang mereka 

kuasai. Hal ini memnunjukkan bahwa mereka dapat menciptakan peluang usaha bagi 

orang lain. Sedangkan seseorang yang memiliki konsep diri yang negatif, mereka akan 

merasa cemas dalam mendapatkan peluang kerja. Mereka akan merasa rendah diri dan 

cepat putus asa karena persaingan di dalam mendapatkan peluang kerja yang sangat sulit. 

Namun, pada kenyataannya banyak orang tua yang lebih bangga melihat anak-anak 

mereka bisa bekerja di dalam suatu perusahaan besar atau menjadi pegawai negeri 

daripada menjadi seorang wirausaha. 
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Sedangkan menurut Stuart dan Sudeen (dalam Salbiah, 2003) konsep diri adalah 

semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya 

dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Termasuk persepsi 

individu akan sifat dan kemampuan, interaksi dengan orang lain dan lingkungan, nilai-

nilai yang berkaitan dengan pengalaman objek, tujuan serta keinginan.  

Berdasarkan keadaan yang telah penulis gambarkan diatas meka dapat diambil 

kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki konsep diri yang positif akan dapat berusaha 

memanfaatkan peluang kerja yang ada karena mereka merasa mampu bersaing dengan 

yang lain atau bahkan mereka menciptakan peluang kerja sendiri dengan bekal ilmu yang 

mereka miliki. Namun orang yang memilki konsep diri yang negatif mereka akan mudah 

cemas karena mereka merasa kurang memiliki kemampuan yang diharapkan oleh suatu 

perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan 

masalah yaitu: “Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan kecemasan tidak 

mendapatkan peluang kerja” maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul  kecemasan tidak mendapatkan peluang kerja ditinjau dari konsep diri. 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kecemasan tidak 

mendapatkan peluang kerja. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana sumbangan atau peranan konsep diri terhadap 

kecemasan tidak mendapatkan peluang kerja. 
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3. Untuk mengetahui tingkat konsep diri mahasiswa tingkat akhir UMS dan kecemasan 

tidak mendapatkan peluang kerja. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang bersifat teoritis 

yaitu memberikan informasi dan gambaran yang lebih luas kepada pembaca yang ingin 

mendalami psikologi industri dan organisasi khususnya mengenai hubungan konsep diri 

dan kecemasan tidak mendapatkan peluang kerja. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat praktis bagi 

Rektor dan Staf Pengajar yaitu memberikan gambaran tentang seberapa penting konsep 

diri bagi kemajuan mahasiswa sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis bagi 

peningkatan konsep diri guna mempermudah mahasiswa memiilih karir yang baik. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang ingin 

mencari kerja, diharapkan memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mendapatkan 

peluang kerja dan mengurangi kecemasan. 

 

 

 


