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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN KECEMASAN
MENGHADAPI DUNIA KERJA PADA SISWA SMK
Daniel Rizky Wicaksono
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan
sosial dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK. Hipotesis
yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara dukungan sosial dengan
kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK. Subjek penelitian ini
sebanyak 150 siswa-siswi SMK. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan tehnik purposive sampling. Alat ukur yang digunakan dalam
penelitian ini adalah skala dukungan sosial dan skala kecemasan menghadapi
dunia kerja. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas pada skala dukungan sosial
diperoleh 54 aitem valid dengan koefisien reliabilitas cronbach alpha 0,923.
Sedangkan, skala kecemasan menghadapi dunia kerja diperoleh 43 aitem valid
dengan koefisien reliabilitas cronbach alpha 0,934. Metode analisis data yang
digunakan adalah metode statistik Product Moment Pearson. Koefisien korelasi
yang diperoleh adalah r = -0,473 dengan nilai p=0,000 yang berarti nilai p lebih
kecil dari 0,05 (p<0,05). Hasil ini menunjukan adanya hubungan negatif antara
variabel dukungan sosial dan kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa
SMK yang berarti hipotesis diterima. Subjek dalam penelitian ini pada umumnya
memiliki dukungan sosial yang tinggi (mean empirik = 167,19 dan mean hipotetik
= 135), dan mempersepsi dirinya mempunyai kecemasan yang rendah (mean
empirik = 87,83 dan mean hipotetik = 107,5).
Kata kunci : dukungan sosial, kecemasan, dunia kerja, siswa SMK
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THE RALATION OF SOCIAL SUPPORT WITH ANXIETY IN FACING THE
WORKING WORLD ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENT
Daniel Rizky Wicaksono
ABSTRACT
The aim of the research was to comprehend the relation social support
with anxiety in facing the working world on vocational high school student. The
proposed hypothesis was a negative correlation between social support with
anxiety in facing the working world on vocational high school student. Subject of
this are 150 vocational high school student. Sampling technique were purposive
sampling social support and anxiety in facing the working world scale were used
as the parameter. Based on validity and reliability examination on social support
scale has got 54 valid item with alpha cronbach reliability 0, 923. Meanwhile,
anxiety in facing the working world scale has got 43 valid aitem with alpha
cronbach alpha reliability 0,934. The data analyzed using Product Moment
Pearson. The correlation coefficient r=-0,473 with the value of p=0,000 it means
that value p is lower than 0.05 (p<0,05). There was a negative relation between
social support with anxiety in facing the working world on vocational high school
it means that hypothesis was approved. Subject in this research have high score of
social support (mean empiric = 167,19 and mean hipotetic = 135), and have low
score of anxiety (mean empiric = 87,83 and mean hipotetic = 107,5).
Keywords : social support, anxiety, working world, vocational student
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut UU No.20 tahun
2003 pasal ke 3 tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan
kualitas sumber daya manusia sedini mungkin dengan secara terarah,
terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif dan kreatif oleh
seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat berkembang secara
optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sesuai dengan
potensinya.
Seiring berkembangnya pendidikan di Indonesia, banyak sekolahsekolah unggul yang menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Beberapa sekolah menyelenggarakan pendidikan khusus dalam membina
siswanya untuk menghadapi dunia kerja. Salah satu jenis sekolah yang
menyelenggarakan pendidikan khusus adalah Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK). Menurut Abdurahman (2000), Pendidikan Menegah Kejuruan
adalah sebuah sistem pendidikan dalam mempersiapkan siswanya
menghadapi dunia kerja. American Vocational Association (AVA)
mendefinisikan
direncanakan

pendidikan
untuk

kejuruan

mengembangkan

merupakan

pendidikan

keterampilan,

yang

kemampuan,

pemahaman, sikap, kebiasaan kerja dan pengetahuan bagi pekerja guna
1
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memenuhi dan menggembangkan keterampilan kerja agar lulusannya
dapat menjadi pekerja yang betul-betul produktif.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1990 pasal 3 ayat (2)
disebutkan bahwa sekolah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan siswa
dalam memenuhi lapangan kerja, menyiapkan siswa agar mampu memiliki
karir, dan menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif,
adadtif, dan normatif. Hal tersebut senada dengan Isjoni (2009) yang
mengatakan bahwa lulusan SMK dapat membantu mengurangi angka
pengangguran. Sejumlah lulusan SMK telah berhasil mengembangkan
beberapa usaha seperti perbengkelan, otomotif, industri rumah tangga, dan
lain-lain (www.koran-jakarta).
Disisi lain terdapat kesejangan antara penelitian dan fenomena
yang terjadi saat ini. Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik mencatat
angka pengangguran untuk lulusan Strata satu (S1) pada Febuari 2015
sebanyak 5,34%, lulusan Diploma 7,49%, lulusan SMK sebanyak 9,05%,
lulusan SMA sebanyak 8,17%, lulusan SMP sebanyak 7,14%, dan lulusan
SD sebanyak 3,63% (http://m.cnnindonesia.com diunduh pada tanggal 1
Desember 2015). Hasil survei menjelaskan bahwa sebagian pengangguran
di Indonesia di dominasi oleh masyarakat dengan lulusan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan fenomena tersebut terlihat
bahwa lulusan SMK masih mempunyai begitu banyak permasalahan.
Mulai dari tidak siapnya masuk dunia kerja, tidak sesuai keahlian yang
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dimiliki dengan kebutuhan pasar, dan minimnya kompetensi keahlian yang
dimiliki.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Larso Marbun yang menilai
bahwa lulusan dari SMK memiliki kompetensi yang rendah dan kualitas
lulusan SMK yang tidak sesuai dengan permintaan pasar seingga lulusan
SMK banyak yang menganggur (http://www.republika.co.id). Menurut
Sudrajat dalam buku Kiat Mengentaskan Pengangguran, menyebutkan
bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya banyak pengangguran adalah
rendahnya kualitas pendidikan masyarakat.
Dalam kemajuan zaman saat ini pekerjaan atau karir merupakan
hal yang sangat penting dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap
masyarakat. Dengan memiliki suatu pekerjaan seseorang dapat menjamin
kehidupannya melalui penghasilan yang diterimanya. Namun, adanya
persaingan untuk memperoleh pekerjaan menjadi salah satu kesulitan yang
dirasakan ketika menjelajahi karir di dunia kerja. Hal ini membuat siswa
lulusan SMK mengalami kecemasan terhadap karier dalam bersaing di
dunia kerja. Menurut Daradjat (1990) hal yang ditakutkan atau
dikhawatirkan dalam menghadapi karier masa depan adalah sempitnya
lapangan kerja, dan persaingan yang ketat dalam bidang pekerjaan. Nevid,
Ratus, dan Greene (2003) menyatakan bahwa salah satu sumber
kecemasan seseorang adalah karier.
Priest (1994) mengatakan bahwa karier menjadi pencaharian
identitas diri yang menjadi sumber umum dari kecemasan. Greenberger
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dan Pandesky (1995) menefinisiskan kecemasan sebagai emosi distres
yang dirasakan seseorang. Sama halnya dengan yang diungkapkan Priest
(1994) bahwa kecemasan adalah keadaan yang menggelisakan dan
mengkhawatirkan yang dirasakan seseorang ketika berpikir mengenai
suatu kegagalan yang kurang menyenangkan yang akan terjadi dimasa
mendatang. Nevid, Rathus, dan Greene (2003) terdapat beberapa faktor
yang menyebabkan kecemasan yaitu faktor genetis, kurangnya dukungan
sosial,

peristiwa

traumatis,

atau

konflik

psikologis

yang

tidak

terselesaikan.
Taylor (2006) mengungkapkan bahwa dukungan sosial dapat
menurunkan distress psikologis yang meliputi kecemasan dan depresi
selama masa stres. Menurut Cobb (dalam Smet, 1994) mengemukakan
bahwa dukungan sosial mengacu pada persepsi akan kenyamanan,
kepedulian, penghargaan atau bantuan yang diterima individu dari orang
lain yang membuat individu merasa dirinya diurus dan disayangi.
Dukungan yang berasal dari keluarga, teman, dan saudara dapat
mengurangi kecemasan terhadap karier dimasa mendatang. Sarason dkk
(Suhita,2005) menyebutkan bahwa dukungan sosial memliki peranan
penting untuk mencegah seseorang dari ancaman kesehatan mental.
Seseorang

yang

memungkinkan

mendapatkan

mengalami

dukungan

kecemasan

sosial

terhadap

yang
masa

rendah

depannya.

Sedangkan seseorang yang mendapatkan dukungan sosial yang tinggi dari
orang terdekatnya, lebih mampu mengatasi kecemasan terhadap masa
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depannya hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Atkinson (dalam
Suhita,2005).
Dalam menghadapi perkembangan zaman, pekerjaan merupakan
hal yang sangat penting dalam menghadapi masa depan. Beberapa peneliti
melakukan studi mengenai kecemasan menghadapi dunia kerja. Penelitian
yang dilakukan Nugroho (2010) mengenai hubungan antara kepercayaan
diri dengan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada mahasiswa
semester akhir dengan subjek 90 orang dengan hasil terdapat hubungan
negatif antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi dunia kerja
pada mahasiswa semester akhir. Penelitian yang sama mengenai hubungan
antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada
mahasiswa akhir yang dilakukan Yunita (2013) memiliki hasil yang sama
yaitu terdapat hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan kecemasan
menghadapi dunia kerja.
Penelitian yang dilakukan oleh Anitasari (2012) menunjukan
subjek penelitian memiliki konsep diri yang tinggi dan memiliki
kecemasan dalam menghadapi dunia kerja yang tergolong sedang. Selain
itu Sari dan Dewi (2013) menemukan bahwa salah satu faktor internal
yang mempengaruhi kecemasan adalah konsep diri, sedangkan faktor
eksternalnya adalah dukungan sosial.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian dilakukan
dengan fokus pada faktor intenal yang mempengaruhi kecemasan. Oleh
karena itu peneliti tertarik untuk fokus kepada faktor eksternal yaitu
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dukungan

sosial.

Selain

itu,

terdapat

kesenjangan

penelitian

mengungkapkan bahwa pendidikan kejurusan (SMK) dapat mengurangi
pengangguran di Indonesia. Disisi lain, beberapa penelitian menyatakan
bahwa pendidikan kejurusan (SMK) belum siap bersaing di dunia
pekerjaan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian
tentang “Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kecemasan Dalam
Menghadapi Dunia Kerja Pada Siswa SMK”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan bahwa rumusan
masalah penelitian adalah : Apakah terdapat hubungan antara dukungan
sosial dengan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada siswa SMK?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara
dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa
SMK.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran dan memperkaya penelitian yang telah ada bagi ilmu
psikologi, khususnya bagi psikologi pendidikan mengenai dukungan
sosial dan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada siswa SMK.
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2. Manfaat Praktis
Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu :
1. Bagi Orangtua
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat
dukungan sosial diberikan kepada siswa SMK serta memberikan
informasi kepada orangtua tentang pentingnya dukungan sosial
orangtua terhadap kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada
siswa SMK.
2. Bagi siswa SMK
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan
menghadapi dunia kerja, sehingga dapat mempergunakan informasi
ini sebagai pertimbangan terhadap tindakan yang diambil
selanjutnya.
3. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak
sekolah akan pentingnya dukungan sosial yang merupakan salah
satu faktor penting untuk menghadapi kecemasan dalam dunia
kerja.
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BAB II
DASAR TEORI

A. Kecemasan
1. Definisi Kecemasan
Hurlock

(1996)

mendefinisikan

kecemasan

sebagai

suatu

kekhawatiran umum mengenai suatu peristiwa yang tidak jelas atau
tentang peristiwa yang akan datang. Tanda-tanda yang muncul berupa
perasaan khawatir, gelisah dan perasaan yang kurang menyenangkan.
Selain itu, muncul juga rasa kurang percaya diri, tidak mampu, merasa
rendah diri, serta tidak sanggup untuk menyelesaikan suatu masalah.
Sama halnya dengan Carr (2001) mengatakan bahwa kecemasan
merupakan suatu perasaan yang dialami individu yang mengalami
ketakutan dan memiliki cirri utama yaitu objeknya yang terkadang
tidak jelas.
Tidak jauh berbeda dengan Carr, Chaplin (1997), merumuskan hal
yang sama bahwa kecemasan sebagai suatu perasaan khawatir dan
takut menghadapi situasi yang akan datang tanpa memiliki sebab yang
khusus dan hal ini disertai dengan gejala-gejala fisik seperti
berkeringat

dingin,

gemetar,

dan

lain-lain.

Maramis

(1998)

menambahkan bahwa komponen kecemasan adalah jantung berdebar,
nyeri pada dada, tukak lambung, sakit kepala, gangguan tidur, dan
sesak napas. Menurut Cattell (Sarafino, 1990), kecemasan merupakan
8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9

suasana yang tidak menyenangkan yang menyertai frustasi dengan
ketidakpastian tentang masa depan, penderitaan, kegagalan atau
ancaman kegagalan.
Lazaruz

(Anggraini,

2001) berpendapat

bahwa kecemasan

merupakan reaksi individu dalam berbagai hal yang dihadapi dimana
kecemasan

merupakan

suatu

perasaan

seperti

kegelisahan,

kebingungan, dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek subjektif
emosi. Selain itu, Atkinson, dkk (1996), menjelaskan kecemasan
sebagai semua bentuk situasi yang dapat mengancam kesejahteraan
organisme yang dapat menimbulkan kecemasan. Hal ini didukung
dengan penjelasan Nevid, dkk (2005) yang mendefinisikan kecemasan
adalah suatu keadaan emosional yang memiliki ciri fisik seperti
keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan,
dan perasaan apreshif atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa
sesuatu yang buruk akan terjadi.
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecemasan
adalah perasaan khawatir dalam menghadapi sesuatu yang memiliki
ciri fisik seperti perasaan tegang dan keadaan khawatir dalam
menghadapi situasi yang akan datang.
2. Respon Terhadap Kecemasan
Stuart (2001) menjelaskan bahwa terdapat beberapa respon
terhadap kecemasan yaitu respon perilaku, emosi, fisiologis, dan
kognitif.
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a. Respon Perilaku
Suatu reaksi dalam bentuk perilaku manusia terhadap bahaya
atau ancaman yang meliputi rasa gelisah, bingung, dan
ketegangan fisik.
b. Respon Emosi
Suatu perasaan dimana individu secara terus menerus khawatir
akan

bahaya

yang

akan

mengancam

yang

meliputi

kekhawatiran, cemas, mati rasa, dan takut.
c. Respon Fisiologis
Suatu reaksi tubuh akan bahaya yang meliputi jantung
berdebar, rasa ingin pingsan, tekanan darah menurun, tekanan
darah meningkat, sesah nafas, insomnia, gelisah, wajah tegang,
tungkai lemah, kehilangan nafsu makan, mual, diare,
berkeringat, rasa panas dan dingin pada kulit, dan sebagainya.
d. Respon Kognitif
Respon yang timbul akibat pikiran individu, misalnya sulit
berkonsentrasi, ketidakmampuan membuat keputusan, mudah
putus asa, sulit tidur, kreativitas menurun, produktifitas
menurun, dan takut kehilangan kendali.
3. Aspek-aspek Kecemasan
Kecemasan merupakan respon yang tepat terjadi ancaman,
namun akan menjadi abnormal jika tingkatannya tidak sesuai dengan
proporsi ancaman, atau tanpa ada penyebab.
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Menurut Nevid dkk, (2005) kecemasan memiliki tiga aspek, yaitu :
a. Simptom Fisik
Gangguan yang terjadi pada fisik individu yang mengalami
kecemasan, seperti keluar banyak keringat, badan gemetar,
jantung berdetak kencang, sulit bernafas, pusing, tangan dingin,
mual, panas dingin, lebih sensitif, mengalami kegelisahan,
mengalami kegugupan, pingsan, merasa lemas, sering buang air
kecil, dan diare.
b. Simptom Perilaku
Kecemasan yang mengakibatkan perilaku individu menjadi
berbeda dan mengarah kepada hal yang kurang biasa, seperti
halnya perilaku menghindar, perilaku ketergantungan, perilaku
terguncang, dan meninggalkan situasi yang menimbulkan
kecemasan.
c. Simptom Kognitif
Perasaan khawatir yang timbul tentang sesuatu dan memiliki
keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Selain
itu, individu merasa terancam oleh seseorang ataupun suatu
peristiwa, serta merasa kebingungan dan khawatir jika ditinggal
sendiri.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan memiliki
tiga aspek yaitu simptom fisik, simptom perilaku, dan simptom
kognitif.
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4. Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan
Nevid, Rathus, dan Greene (2003) terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan kecemasan yaitu faktor genetis, kurangnya dukungan
sosial, peristiwa traumatis, atau konflik psikologis yang tidak
terselesaikan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan
berasal dari faktor individu yaitu faktor genetis, kurangnya dukungan
sosial, peristiwa traumatis, atau konflik psikologis yang tidak
terselesaikan.
5. Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja
Dunia kerja adalah dunia dimana akan segera dimasuki oleh orang
yang telah menyelesaikan pendidikannya. Dunia kerja memiliki
banyak bidang dan cakupannya sangatlah luas. Di dalam setiap bidang
dunia kerja, setiap pekerja dituntut memiliki kemampuan, keahlian,
ketrampilan khusus profesionalisme dan usaha untuk terus maju
berkembang. Oleh sebab itu, siswa SMK mengalami kecemasan
karena kalah bersaing terhadap lulusan strata satu.
Kecemasan menghadapi dunia kerja adalah penilaian dari individu
terhadap pencapaian tujuan yang berkaitan dengan dunia kerja yang
belum pasti dan tidak dapat diprediksi, sehingga menyebabkan
individu

mengalami

konflik

dalam

diri

yang mengakibatkan

terganggunya perilaku seperti menghindari segala macam hal yang
berkaitan dengan dunia kerja, serta terganggunya respon-respon
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fisiologis

seperti

berkeringat

maupun

jntung

berdebar

saat

bersinggungan mengenai seputar dunia kerja (Dewi Yunita & Astuti,
2015). Selain itu, kecemasan menghadapi dunia kerja dapat juga
diartikan sebagai suatu bentuk respon negatif yang meliputi perasaan
ketakutan dan kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja yang
dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bertujuan
untuk mengubah keadaan hidup yang lebih baik (Waqiatim, 2012).
B. Dukungan Sosial
1. Definisi Dukungan Sosial
Dalam menghadapi sutu situasi yang penuh tekanan, individu
membutuhkan dukungan sosial. Uchino (2004, dalam Sarafino &
Smith, 2011), mengungkapkan bahwa dukungan sosial adalah
kenyamanan, penghagaan, kepedulian, maupun bantuan dalam bentuk
lainnya yang diterima individu dari orang lain ataupun kelompok.
Selaras dengan yang diungkapkan Gottlieb (1983, dalam Smet 1994)
yang mendefinisikan dukungan sosial sebagai dukungan yang terdiri
dari informasi atau nasehat verbal dan non-verbal, bantuan nyata, atau
tindakan yang diberikan oleh keakraban atau didapat karena kehadiran
orang lain dan hal ini memiliki manfaat emosional atau efek perilaku
bagi individu yang menerimanya.
Sarafino & Smith (2011) mengemukakan bahwa dukungan sosial
tidak hanya mengacu terhadap tindakan yang dilakukan orang lain
tetapi mengacu pada persepsi seseorang bahwa kenyamanan,
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kepedulian, dan bantuan yang tersedia dapat dirasakan dukungannya.
Dukungan sosial akan dipersepsi positif apabila individu merasakan
manfaat dukungan yang diterimanya. Sebaliknya, ketika individu
mempersepsi secara negatif, dukungan yang diterimanya akan dirasa
tidak bermanfaat dan tidak berarti sehingga individu merasa bahwa
dirinya tidak dicintai, tidak dihargai, dan tidak diperhatikan. Hal ini
senada dengan Cobb (dalam Smet, 1994) yang menyatakan bahwa
dukungan sosial mengacu pada persepsi akan kenyamanan, kepedulian,
penghargaan, atau bantuan yang diterima individu dari orang lain yang
membuat individu merasa dirinya diurus dan disayangi.
Sarason (dalam Kumalasari, 2012) mengatakan bahwa dukungan
sosial merupakan keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang
yang dapat diandalkan, menghargai dan menyanyangi kita. Selain itu,
Ritter (1988, dalam Smet, 1994) menyatakan bahwa dukungan sosial
adalah suatu bantuan instrumental, emosional, dan finansial yang
diperoleh dari jaringan sosial individu.
Dukungan sosial dapat berasal dari siapapun seperti hal nya dari
pasangan, keluarga, teman-teman, atau komunitas suatu organisasi.
Selaras dengan Taylor (2003, dalam Saputri dan Indrawati, 2011)
mengungkapkan bahwa dukungan sosial dapat lebih berarti bagi
individu jika diberikan oleh orang-orang yang memiliki hubungan
dekat dengan individu yang bersangkutan.
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Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
dukungan sosial mengacu pada persepsi individu akan dukungan
berupa bantuan emosional, instrumental, dan financial yang berasal
dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan individu serta
memiliki manfaat emosional atau berdampak perilaku bagi individu.
2. Sumber Dukungan Sosial
Dukungan sosial diperoleh individu dari beberapa sumber dari
suatu jaringan sosial yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan.
Menurut Sarafino & Smith (2011) dukungan sosial dapat berasal dari
berbagai sumber, seperti orang tua, pacar, teman, rekan kerja, dan
organisasi komunitas. Sedangkan Kahn & Antonoucci (dalam Orford,
1992) membagi sumber-sumber dukungan sosial menjadi 3 kategori,
yaitu :
a. Sumber dukungan sosial berasal dari orang-orang yang selalu
ada dalam kehidupannya dan mendukungnya. Misalnya :
keluarga dekat, pasangan (suami atau istri), atau teman dekat.
b. Sumber dukungan sosial berasal dari individu lain yang sedikit
berperan dalam hidupnya dan mengalami perubahan sesuai
dengan waktu. Misalnya : teman kerja, teman sepergaulan.
c. Sumber dukungan sosial berasal dari individu lain yang sangat
jarang member dukungan namun memiliki peran perubahan
bagi individu. Dukungan ini bersal dari guru ataupun keluarga
jauh.
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Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa dukungan sosial
dapat bersumber dari dari berbagai macam sumber, misalnya orang
tua, teman, pacar, rekan kerja, organisasi komunitas, dan tenaga ahli.
3. Aspek-aspek Dukungan Sosial
House (dalam Smet, 1994) membagi empat aspek dukungan sosial
yaitu :
a. Dukungan emosional
Dukungan emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian
dan perhatian terhadap individu, sehingga individu tersebut
merasa nyaman, diperhatikan, dicintai, dan dipedulikan.
Dukungan emosional meliputi perilaku memberi perhatian serta
bersedia mendengar keluh kesah orang lain.
b. Dukungan instrumental
Dukungan instrumental meliputi bantuan secara langsung
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu, misalnya
memberikan pinjaman uang atau memberikan pekerjaan pada
waktu mengalami stress.
c. Dukungan informatif
Dukungan informatif meliputi bantuan seperti pemberian saran,
nasehat, petunjuk atau feedback yang didapatkan dari orang
lain, sehingga individu dapat mencari penyelesaian dari suatu
masalah atau tekanan yang dihadapi.
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d. Dukungan penghargaan
Dukungan

penghargaan

meliputi

bantuan

yang

berupa

ungkapan positif atau dorongan untuk maju pada individu yang
membutuhkan dukungan. Dukungan penghargaan membantu
individu dalam menumbuhkan penghargaan diri, membentuk
kepercayaan diri, dan merasa dihargai saat individu mengalami
tekanan.
Berdasarkan uraian di atas dukungan sosial dibedakan menjadi
empat macam, yaitu dukungan sosial emosional, instrumental,
informasi, dan penghargaan.
4. Faktor-faktor Terbentuknya Dukungan Sosial
Myers (dalam Maslihah, 2011) mengungkapkan bahwa ada tiga
faktor yang mendorong individu untuk memberikan dukungan sosial,
diantaranya :
a. Empati, yaitu merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan
mengurangi kesusahan dan meningkatkan kesejahteraan orang
lain.
b. Pertukaran sosial, yaitu hubungan timbale balik dalam perilaku
sosial antara cinta, informasi, dan pelayanan. Terjadinya
keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi
hubungan interpersonal yang memuaskan. Pengalaman ini
membuat individu lebih percaya bahwa orang lain akan
menyediakan dukungan.
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c. Norma dan nilai sosial, berfungsi sebagai pembimbing individu
dalam menjalankan kewajiban dalam kehidupannya.
Dari uraian diatas disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi
terbentuknya dukungan sosial adalah empati, pertukaran sosial, serta
norma dan nilai sosial.
5. Dampak Dukungan Sosial
Johson & Johnson (Nobelina Adicondro & Alfi Purnamasari,
2011:20) menyatakan bahwa ada empat dampak dari dukungan sosial,
diantaranya :
a. Meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan
b. Meningkatkan kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri
dengan memberikan rasa memiliki
c. Memperjelas identitas diri, menambah harga diri, dan
mengurangi stress
d. Meningkatkan

dan

memelihara

kesehatan

fisik

serta

pengelolaan terhadap stress & tekanan.
Dukungan sosial dapat membuat individu merasa nyaman dan
dapat mengurangi stress yang dirasakan. Hal ini senada dengan apa
yang dikatakan Sarafino (2001) dukungan sosial secara positif dapat
memulihkan kondisi fisik dan psikis seseorang. Dalam Sarason (1987)
dikatakan bahwa dukungan sosial yang tinggi pada individu dapat
membuat individu memliki pengalaman hidup yang lebih baik, harga
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diri yang lebih tinggi, serta memiliki pandangan yang lebih positif
terhadap kehidupan.
Dukungan sosial tidak hanya memiliki dampak positif, namun
memiliki dampak negatif. Dalam Sarafino (2011) disebutkan beberapa
dampak negative dari dukungan sosial, antara lain :
a. Dukungan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh individu.
b. Dukungan yang diberikan atau tersedia tidak dianggap sebagai
sesuatu yang membantu. Hal ini dikarenakan individu merasa
tidak membuntuhkan bantuan atau individu terlalu khawatir
secara emosional sehingga kurang memperhatikan dukungan
yang diberikan.
c. Individu yang memberikan dukungan memberikan contoh yang
buruk, seperti memberikan saran perilaku yang tidak sehat.
d. Kurang mendukung atau terlalu menjaga individu dalam
melakukan sesuatu yang diinginkan. Keadaan ini dapat
membuat individu menjadi tergantung kepada orang lain.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
dukungan sosial memiliki dampak positif dalam membantu individu
menghadapi suatu masalah, namun dukungan sosial juga memiliki
dampak negative bagi individu karena dukungan yang tersedia dirasa
tidak membantu.
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C. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)
1. Definisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Smith Sughes Act (dalam Yanto, 2005) menyatakan pendidikan
kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya dapat
dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri dalam
bekerja. Hal ini di dukung Thomas H. Arcy yang menjelaskan bahwa
pendidikan

kejuruan

merupakan

program

pendidikan

yang

terorganisasi yang berhubungan langsung dengan persiapan individu
untuk bekerja. Selain itu, Bradley. Curtis H. dan Friendenberg,
mengartikan pendidikan kejuruan adalah training atau retraining
mengenai persiapan siswa dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan dan
sikap yang diperlukan untuk dapat kerja.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang mengembangkan dan
mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja sesuai bidangnya
masing-masing.
2. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Sekolah kejuruan memiliki tujuan utama yaitu menyiapkan
siswanya untuk memasuki lapangan kerja. Peserta didik lulusan SMK
diharapkan dapat menjadi tenaga kerja siap pakai, dengan kata lain
SMK menghasilkan lulusan yang siap kerja. Selain itu, UUSPN No.20
tahun 2003 pasal 15, menyatakan bahwa pendidikan menengah
kejuruan memliki tujuan menyiapkan peserta didik terutama untuk
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bekerja dalam bidang tertentu. Menurut Dikmenjur (2003) terdapat
beberapa tujuan dari sekolah menengah kejuruan yaitu :
a. Menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara
mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia
usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah,
sesuai dengan bidang keahlian yang diminati
b. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan
gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap
profesional dalam bidang keahlian yang diminati
c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi agar mampu mengembagkan diri sendiri melalui
jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan sekolah
menengah kejuruan (SMK) mempersiapkan peserta didik dengan
membekali pengetahuan dan keterampilan untuk dapat sesuai dengan
keahlian daya saing yang tinggi untuk memasuki dunia kerja.
D. Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kecemasan Dalam
Menghadapi Dunia Kerja
Dunia kerja merupakan suatu yang sangat dibutuhkan bagi setiap
orang. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan
berharap bahwa aktifitas kerja dapat membawa keadaan yang lebih
memuaskan daripada keadaan sebelumnya (Anaroga, 2006). Namun,
dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan
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kemampuan tidaklah mudah seperti yang diharapkan, karena banyaknya
hambatan dan tantangan yang menyebabkan hal tersebut sulit untuk
dicapai. Sehingga, adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi
membuat siswa SMK yang telah dibekali kemampuan dalam menghadapi
dunia kerja, mengalami kecemasan menghadapi dunia kerja.
Kecemasan menghadapi dunia kerja merupakan penilaian dari
individu dalam mencapai tujuan yang memiliki kaitan dengan dunia kerja
sehingga, membuat individu mengalami konflik dalam diri dan
menyebabkan individu mengalami gangguan respon fisiologis saat
bersinggungan dengan dunia kerja (Dewi Yunita & Astuti, 2015).
Kecemasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor genetis,
kurangnya dukungan sosial, peristiwa traumatis, atau konflik psikologis
yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu rendahnya dukungan sosial dari
orang lain dapat membuat individu mengalami kecemasan.
Dukungan sosial adalah kenyamanan, kepedulian, penghargaan,
ataupun bantuan yang diterima individu dari orang lain maupun kelompok
(Uchino, 2004 dalam Sarafino & Smith, 2011). Dukungan sosial dapat
bersumber dari orang tua, teman, pacar, rekan kerja, dan komunitas.
Dukungan sosial dapat membuat individu terlindungi dari stres akibat
tekanan-tekanan permasalahan yang terjadi. Namun, sebaliknya tidak
adanya dukungan sosial membuat individu merasa ketidakpuasan hidup,
depresi, dan cemas.
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Individu yang mengalami kecemasan ditandai dengan gangguan
pada fisik, perilaku dan kognitif (Nevid dkk,2005). Gangguan pada fisik
meliputi jantung berdebar, pusing, sulit bernafas, mual, panas dingin,
mengalami kegelisahan, mengalami kegugupan, pingsan, merasa lemas,
sering buang air kecil. Hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian
dukungan sosial. Dukungan sosial yang diberikan berupa dukungan
emosional yang melibatkan rasa empati, kepedulian, dan perhatian
terhadap individu, sehingga individu dapat mengurangi kecemasan yang
terjadi. Selain itu dukungan informatif juga dapat diberikan kepada
individu yang mengalami kecemasan dengan gangguan pada fisik.
Dukungan informatif berupa nasehat, saran, pengarahan dan umpan balik
tentang bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan. Adanya
dukugan sosial membuat individu dapat mengurangi kecemasan dengan
gangguan fisik pada dirinya, sehingga individu dapat menghilangkan
kecemasan.
Aspek yang juga menandai kecemasan ialah gangguan pada
perilaku seperti, perilaku menghindar, perilaku ketergantungan, perilaku
terguncang dan meninggalkan situasi yang mengancam. Dalam hal ini
dukungan sosial yang dapat diberikan berupa dukungan emosional.
Dukungan emosional yang berupa kepedulian dan perhatian terhadap
individu, sehingga individu dapat merasa nyaman, diperhatikan dan
dicintai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

24

Kecemasan juga dapat ditandai dengan adanya gangguan kognitif
seperti halnya perasaan yang timbul tentang sesuatu dan memiliki
keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Selain itu,
individu merasa terancam oleh seseorang ataupun suatu peristiwa, serta
merasa kebingungan dan khawatir ditinggal sendiri. Dalam hal ini
dukungan sosial yang diberikan adalah dukungan emosional yang berupa
kepedulian dan perhatian kepada individu. Selain itu, dukungan informatif
juga dapat diberikan yang berupa pemberian saran dan nasehat sehingga
individu dapat mencari penyelesaian masalah atau tekanan yang dihadapi.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa siswa lulusan
sekolah menengah kejuruan (SMK) jika mendapatkan dukungan sosial
akan mengurangi terjadinya kecemasan. Hal tersebut dikarenakan
dukungan sosial dapat menurunkan kecenderungan muculnya kecemasan.
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E. Bagan Dinamika

Kecemasan menghadapi
dunia kerja pada siswa SMK

Dukungan sosial tinggi

-

-

-

Dukungan sosial rendah

Meningkatkan harga

-

Rendah diri

diri

-

Ketidakpuasan hidup

Merasa puas terhadap

-

Adanya hambatan-

kehidupannya

hambatan dalam

Mampu mengatasi

mengatasi masalah

permasalahan yang

-

Merasa depresi

dihadapi
-

Menurunkan
kecenderungan stres

Kecemasan rendah

Kecemasan tinggi
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F. Hipotesis
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat
hubungan negatif antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi
dunia kerja. Artinya semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin
rendah kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK. Sebaliknya,
semakin rendah dukungan sosial, maka semakin tinggi kecemasan
menghadapi dunia kerja pada siswa SMK.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian korelasional dengan
pendekatan kuantitatif yang menekankan analisis pada data-data numerikal
yang diolah melalui metode statistika. Tujuan dari penelitian korelasi adalah
menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel penelitian. Pada
penelitian ini adalah hubungan dukungan sosial dengan kecemasan
menghadapi dunia kerja pada siswa SMK.
B. Identifikasi Variabel Penelitian
Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas
(independent) dan variabel tergantung (dependent). Variabel tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan sosial.
2. Variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi karena adanya
variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecemasan
menghadapi dunia kerja.
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian
1.

Kecemasan menghadapi dunia kerja
Kecemasan menghadapi dunia kerja adalah penilaian dari individu
terhadap pencapaian tujuan yang berkaitan dengan dunia kerja yang
27
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belum pasti dan tidak dapat diprediksi, sehingga menyebabkan individu
mengalami konflik dalam diri yang mengakibatkan terganggunya
perilaku seperti menghindari segala macam hal yang berkaitan dengan
dunia kerja, serta terganggunya respon-respon fisiologis. Kecemasan
menghadapi dunia kerja yang diungkap dalam penelitian ini diukur
dengan menggunakan skala kecemasan menghadapi dunia kerja yang
disusun berdasarkan aspek-aspek kecemasan yang meliputi reaksi fisik,
reaksi behavioral, reaksi kognitif. Skor tinggi yang diperoleh dari skala
kecemasan menghadapi dunia kerja mengindikasikan semakin tinggi
kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK. Sebaliknya, skor
rendah yang diperoleh maka semakin rendah kecemasan menghadapi
dunia kerja yang dialami siswa SMK.
2. Dukungan Sosial
Dukungan sosial adalah dukungan berupa bantuan emosional,
instrumental, dan finansial yang berasal dari orang-orang yang memiliki
hubungan dekat dengan individu serta memiliki manfaat emosional atau
berdampak perilaku bagi indvidu. Untuk mengukur dukungan sosial akan
digunakan skala dukungan sosial yang disusun berdasarkan empat aspek
dukungan sosial menurut House (dalam Smet, 1994) yaitu :
a. Dukungan emosional, mencakup empati, kepedulian, dan perhatian.
b. Dukungan penghargaan, mencakup penilaian positif, persetujuan, dan
dorongan untuk maju.
c. Dukungan instrumental, berupa bantuan langsung.
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d. Dukungan informasi, berupa pemberian nasehat, saran, petunjuk, dan,
umpan balik.
Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala dukungan sosial maka
semakin tinggi dukungan sosial pada individu. Sebaliknya, semakin
rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah dukungan sosial pada
individu.
D. Subjek Penelitian
1. Populasi
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari
subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah
siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan karakteristik sebagai
berikut :
a. Siswa SMK yang masih menempuh pendidikan
b. Siswa SMK kelas akhir yang akan menghadapi dunia kerja
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi
yang diteliti (Sugiyono, 2010). Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Alasannya menggunakan
purposive sampling karena pengambilan jumlah sampel penelitian
disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Purposive
sampling digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel.
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E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
skala. Skala adalah alat pengumpulan data yang berisi pertanyaan yang
disusun untuk mengungkap atribut tertentu melalui respon terhadap
pertanyaan tersebut (Azwar, 2013). Skala psikologi yang dipakai dalam
penelitian ini berjumlah dua skala yaitu skala dukungan sosial dan skala
kecemasan menghadapi dunia kerja. Skala yang digunakan merupakan model
skala Linkert yang terdiri dari aitem favorable dan unfavorable. Dalam skala
yang digunakan terdapat empat pilihan respon yaitu SS (sangat setuju), S
(setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Respon dari aitem
favorable akan memiliki bobot nilai empat untuk respon sangat setuju, tiga
untuk respon setuju, dua untuk respon tidak setuju, dan satu untuk respon
sangat tidak setujui. Respon dari aitem unfavorable akan memiliki bobot nilai
satu untuk respon sangat setuju, dua untuk respon setujui, tiga untuk respon
tidak setuju dan empat untuk respon sangat tidak setuju.
1. Skala dukungan sosial
Skala yang dipakai dalam mengukur dukungan sosial pada subjek
penelitian adalah skala yang disusun berdasarkan empat aspek dukungan
sosial menurut House (dalam Smet 1994), yaitu dukungan emosional,
dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasi.
Skala dukungan sosial terdiri atas item favorable dan item unfavorable
yang masing-masing terdiri atas empat alternatif jawaban. Persebaran
skala dukungan sosial sebelum uji coba dapat di lihat pada tabel 1.
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Tabel 1.
Pesebaran Skala Dukungan Sosial Sebelum Uji Coba
Nomor Butir
No. Aspek
Favorable
Unfavorable
1.

Dukungan
emosional

2.

Dukungan
penghargaan

3.

Dukungan
instrumental

4.

Dukungan
informasi

Jumlah Total

3, 6, 7, 10,
12, 15, 17,
21, 23, 26
29, 30, 34,
36, 40, 43,
46, 48, 51,
54
57, 60, 61,
65, 67, 69,
72, 74, 77,
80
1, 18, 27,
32, 38, 63,
70, 75, 52,
56
40

59, 62,
68, 71,
78, 79
41, 42,
47, 49,
55, 58

Jumlah

Bobot
(%)

64, 66, 20
73, 76,

25%

44, 45, 20
50, 53,

25%

20, 22, 24, 25, 20
28, 31, 33, 35,
37, 39

25%

2, 4, 5, 8, 9, 20
11, 13, 14, 16,
19

25%

40

100%

80

2. Skala kecemasan menghadapi dunia kerja
Skala kecemasan menghadapi dunia kerja disusun berdasarkan
aspek kecemasan menurut Nevid (2005) yaitu, simptom fisik, simptom
perilaku dan simptom kognitif. Skala kecemasan penelitian ini terdiri atas
item favourable dan item unfavourable yang masing-masing terdiri atas
empat alternatif jawaban. Blue-print skala kecemasan sebelum uji coba
dapat di lihat pada tabel 2.
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Tabel 2.
Pesebaran Skala Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja Sebelum Uji Coba
Nomor Butir
Bobot
No. Aspek
Jumlah
Favorable
Unfavorable
(%)
1.

Simptom
Fisik

2.

Simptom
Perilaku

3.

Simptom
Kognitif

Jumlah Total

4, 11,
17, 18,
24, 27
2, 7, 30,
40, 44,
52, 54
9, 16,
28, 36,
42, 45,
50
27

13, 38, 39, 41, 43, 16
21, 46, 49, 51, 53

29,6%

32, 22, 23, 25, 26, 18
47, 29, 31, 33, 34,
35
15, 1, 3, 5, 6, 8, 20
37, 10, 12, 14, 19,
48, 20

33,3%

27

54

37%

100%

F. Validitas dan Reliabilitas
1. Validitas
Validitas adalah sejauh mana ketepatan suatu skala psikologi dalam
mengukur apa yang hendak diukurnya (Azwar, 2013). Alat ukur dapat
dikatakan valid jika kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan
pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Dalam penelitian ini validitas
yang digunakan yaitu validitas isi. Validitas isi merupakan sejauh mana
suatu tes tepat mengukur hal yang ingin diukur (Sukmadinata, 2008).
Validitas isi dilakukan melalui pendapat professional (professional
judgement).
2. Seleksi Aitem
Seleksi aitem dilakukan bagi peneliti dalam menentukan kualitas skala
psikologi berdasarkan aitem-aitemnya. Tahap seleksi aitem dilakukan
dengan analisis kuantitatif terhadap parameter aitem berdasarkan daya
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diskriminasinya. Daya diskriminasi aitem ialah sejauh mana aitem dapat
membedakan antara individu atau kelompok yang memiliki dan yang tidak
memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2013).
Pengujian daya diskriminasi aitem dilakukan dengan komputasi
koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala.
Komputasi ini menghasilkan koefisien korelasi aitem total (rix) yang biasa
disebut dengan parameter daya beda aitem. Kriterian pemilihan aitem
berdasarkan korelasi aitem total, digunakan batasan rix ≥ 0,30 (Azwar,
2013). Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30
memiliki daya beda dan dianggap memuaskan. Sedangkan aitem dengan
koefisien korelasi kurang dari 0,30 dapat diartikan sebagai aitem yang
memiliki daya beda rendah atau kurang memuaskan.
Kualitas aitem yang memiliki koefisisen korelasi rendah akan
digugurkan atau tidak digunakan dalam skala. Namun, jika jumlah aitem
yang lolos seleksi tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, maka dapat
dipertimbangkan dengan menurunkan batasan rix menjadi 0,25 (Azwar,
2013).
a.

Skala Dukungan Sosial
Pada hasil uji coba terhadap 50 partisipan, skala dukungan sosial
memiliki 54 aitem yang lolos seleksi dari 80 aitem awal dengan
korelasi aitem total (rix) ≥ 0,30. Distribusi aitem dapat dilihat sebagai
berikut :
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Tabel 3.
Pesebaran Skala Dukungan Sosial Setelah Uji Coba
Nomor Butir
No. Aspek
Favorable
Unfavorable
1.

Dukungan
emosional

2.

Dukungan
penghargaan

3.

Dukungan
instrumental

4.

Dukungan
informasi

Jumlah Total

3*, 6, 7,
10*, 12, 15,
17, 21, 23,
26*
29, 30*, 34,
36, 40, 43,
46, 48, 51,
54
57*,
60*,
61*,
65*,
67,
69*,
72*,
74*,
77, 80*
1, 18*, 27,
32*,
38,
63*,
70,
75*, 52, 56
24

Jumlah

59, 62*, 64, 15
66, 68, 71, 73,
76*, 78, 79
41, 42, 44, 45, 19
47, 49, 50, 53,
55, 58
20, 22*, 24, 9
25*, 28*, 31,
33, 35, 37, 39

2*, 4*, 5*, 8, 12
9, 11, 13, 14*,
16, 19
31

54

Aitem yang dicetak tebal dan bertanda* merupakan aitem yang gugur

b.

Skala Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja
Berdasarkan hasil uji coba terhadap 50 partisipan, skala kecemasan
menghadapi dunia kerja memiliki aitem sebanyak 43aitem yang lolos
seleksi dari 54 aitem awal dengan korelasi aitem total (rix) ≥ 0,30.
Distribusi aitem dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 4.
Pesebaran Skala Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja Setelah Uji
Coba
Nomor Butir
No. Aspek
Jumlah
Favorable
Unfavorable
1.

Simptom
Fisik

4, 11, 13, 38*, 39, 41, 12
17, 18, 21, 43*, 46, 49*,
24, 27
51, 53*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

35

2.

Simptom
Perilaku

3.

Simptom
Kognitif

Jumlah Total

2, 7, 30,
40, 44,
52, 54*
9, 16,
28, 36,
42, 45,
50
25

32, 22*, 23,
47, 26, 29*,
33, 34, 35
15, 1*, 3*, 5,
37, 10, 12,
48, 19, 20
18

25, 14
31,
6, 8, 17
14*,

43

Aitem yang dicetak tebal dan bertanda* merupakan aitem yang gugur
3. Reliabilitas
Reliabilitas menyangkut dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil
pengukuran. Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang
tidak konsisten karena perbedaan skor yang terjadi antara individu lebih
ditentukan oleh faktor eror daripada faktor perbedaan sesungguhnya.
Artinya, pengukuran yang tidak reliabel tentu tidak akan konsisten pula
dari waktu ke waktu (Azwar, 2013).
Alat ukur yang memiliki tingkat reliabilitas memadai jika alat ukur
tersebut dapat mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya sama
atau relatif sama.
Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukan dalam angka
yang disebut juga dengan koefisien reliabilitas (rxx). Koefisien reliabilitas
(rxx) berada dalam rentang angka dari 0 sama dengan 1,00. Semakin tinggi
koefisien reliabilitasnya mendekati angka 1,00 menunjukkan bahwa
semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin rendah koefisien
reliabilitasnya mendekati angka 0 menunjukkan bahwa semakin rendah
reliabilitasnya (Azwar, 2013).
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Uji reliabilitas menggunakan pendekatan reliabilitas konsistensi
internal yaitu single trial administration. Prosedurnya hanya memerlukan
satu kali pengenaan tes kepada individu sebagai subjek. Teknik yang
digunakan adalah teknik koefisien Alpha dari Cronbach. Pengelolahan
data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS
versi 16.0 for Windows. Berdasarkan uji reliabilitas aitem pada skala
dukungan sosial diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,923. Sedangkan
koefisien reliabilitas pada skala kecemasan menghadapi dunia kerja
sebesar 0,934.
G. Teknik Analisis Data
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui data
penelitian berasal dari populasi yang sebenarnya normal (Santoso,
2010). Uji ini dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis
Komolgorov-Smirnov dalam program SPSS 16.0 for Windows. Data
dikatakan memenuhi distribusi normal jika signifikansi lebih besar
daripada 0,05 (p>0,05).
b. Uji linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk menguji apakah hubungan antara
variabel bebas dan variabel tergantung mengikuti garis lurus (linear)
atau tidak (Santoso, 2010). Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan pengujian Test for Linearity dalam program SPSS 16.0
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for Windows. Dua variabel dikatakan mengikuti garis lurus jika
memiliki nilai signifikansi atau probabilitas yang diperoleh lebih kecil
dari 0,05 (p < 0,05).
2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis
korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan bantuan SPSS versi
16.0 for windows. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui
korelasi antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi dunia
kerja.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian
Persiapan penelitian dilaksanakan dengan melakukan tryout atau
uji coba skala penelitian dengan tujuan apakah aitem-aitem yang
digunakan telah memenuhi kriteria atau belum. Tryout dilaksanakan pada
tanggal 15 April 2016 sampai dengan 17 April 2016.
Pengambilan sampel tryout dilakukan dengan menggunakan
metode purposive sampling kepada 50 siswa SMK. Pengambilan sampel
tryout dilakukan dengan memberikan kuisioner secara langsung kepada
subjek yang berada di dalam kelas. Jumlah angket tryout sebanyak 50
eksemplar.
Setelah pengambilan sampel tryout terkumpul, kemudian dilakukan
uji reliabilitas alat ukur dengan menggunakan program SPSS 16.0 for
Windows. Berdasarkan uji reliabilitas aitem yang dilakukan, terdapat 25
aitem yang gugur dari 80 aitem yang telah dibuat sehingga terdapat 55
aitem dalam dukungan sosial yang lolos seleksi aitem. Sedangkan. Pada
skala kecemasan menghadapi dunia kerja memiliki 11 aitem yang gugur
dari 54 aitem sehingga terdapat 43 aitem yang lolos seleksi dan dapat
digunakan sebagai skala penelitian.

38
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B. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilakukan pada tanggal 20 April 2016 sampai 27 April
2016. Metode yang digunakan dalam pengambilan data ialah purposive
sampling. Subjek dalam penelitian ini mempunyai karakteristik yakni
siswa-siswi SMK yang masih menempuh pendidikan dan siswa-siswi
SMK yang berada di kelas akhir.
Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini sebanyak 180
eksemplar untuk 180 subjek. Namun, terdapat 30 kuesioner yang tidak
lengkap sehingga hanya 150 kuesioner yang layak untuk diolah secara
statistik. Secara keseluruhan, subjek penelitian terdiri dari 45 laki-laki dan
105 perempuan.
C. Deskripsi Subjek
Subjek pada penelitian ini berjumlah 150 orang siswa-siswi SMK.
Semua subjek telah memenuhi kriteria penelitian yang telah ditentukan
peneliti. Berikut data mengenai demografis subjek penelitian yang dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5
Deskripsi subjek penelitian berdasarkan usia
Usia
Jumlah
16 tahun
127
17 tahun
18
18 tahun
5
Dari data keseluruhan, jumlah subjek terbesar

Persentase
85%
12%
3%
berada pada usia 16

tahun dengan persentase 85%. Urutan berikutnya adalah usia 17 tahun
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dengan persentase 12%. Sedangkan jumlah terkecil adalah usia 18 tahun
dengan persentase sebesar 2%.
Tabel 6
Deskripsi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin
Jumlah
Presentase
Laki-laki
45
30%
Perempuan
105
70%
Total subjek dalam penelitian ini adalah 150 siswa dan siswi yang
terdiri dari 30% laki-laki dan 70% perempuan.
Tabel 7
Deskripsi subjek penelitian berdasarkan tujuan setelah lulus dari SMK
Status
Jumlah
Presentase
Kuliah
34
23%
Bekerja
116
77%
Persentase tujuan setelah lulus dari SMK pada penelitian ini subjek
yang akan melanjutkan kuliah sebesar 23% sedangkan subjek yang akan
melanjutkan kerja 77%.
D. Deskripsi Hasil Penelitian
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, dapat diketahui hasil
data empiris yang disajikan pada tabel 8.
Tabel 8
Deskripsi Data Penelitian
Variabel
N
Data Hipotetik
Mean Skor
Min Max
Dukungan
150 135
54
216
Sosial

SD
27

Data Empirik
Mean Skor
Min Max
167,19 123
209

SD
16,465

Kecemasan 150 107,5 43
172
21,5 87,83
46
133 13,388
menghadapi
dunia kerja
Mean hipotetik adalah rata-rata skor pada alat penelitian dan
diperoleh dari angka yang menjadi titik tengah alat ukut penelitian.
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Sedangkan, mean empirik diperoleh dari angka yang merupakan rata-rata
data penelitian. Mean hipotetik bisa diperoleh dari perhitungan manual
sedangkan mean empirik melalui perhitungan dengan menggunakan tehnik
One-Sample Statistics dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows.
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa skor mean empirik yang
diperoleh dari 150 subjek pada skala dukungan sosial adalah 167,19
sedangkan skor mean hipotetiknya adalah 135. Mean empirik pada skala
dukungan sosial lebih besar dari mean hipotetiknya, hal ini menunjukan
bahwa pada penelitian ini subjek mempersepsi dirinya memiliki dukungan
sosial yang tinggi. Selain itu, pada skala kecemasan menghadapi dunia
kerja dari 150 subjek diperoleh mean empirik sebesar 87,83 sedangkan
skor mean hipotetiknya sebesar 107,5. Hal ini menunjukan bahwa subjek
mempersepsi dirinya memiliki kecemasan yang rendah.
E. Hasil Penelitian
1. Uji Asumi
a.

Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang dilakukan
untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi
yang sebarannya normal (Santoso, 2010). Uji normalitas
dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis KomolgorovSmirnov dalam program SPSS 16.0 for Windows. Bila p > 0.05,
maka sebaran skor dari data dikatakan memenuhi distribusi
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normal. Sebaliknya bila p < 0.05, maka sebaran skor dapat
dinyatakan tidak normal.
Tabel 9
Uji Normalitas
Residu
B

Signifikansi
0.675

Keterangan
Normal

berdasarkan tabel 9 didapatkan hasil bahwa signifikansi residu
sebesar p= 0,675 yang berarti data dalam penelitian berdistribusi
normal.
b.

Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah
hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung
mengikuti garis lurus (linear) atau tidak (Santoso, 2010).
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian Test for
Linearity dalam program SPSS 16.0 for Windows. Dua variabel
dikatakan mengikuti garis lurus jika memiliki nilai signifikansi
atau probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05).
Tabel 10
Uji Linearitas
F
Signifikansi Keterangan
Kecemasan
Linearity 57.846 0,000
Linear
menghadapi
dunia kerja
*Dukungan
Sosial
Orangtua
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi
dari dukungan sosial dan kecemasan menghadapi dunia kerja
adalah 0,000. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara
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variabel dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi dunia
kerja memiliki hubungan linear.
2. Uji Hipotesis
Pada penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan
tehnik analisis korelasi Pearson dengan bantuan program SPSS 16.0
for Windows. Jika nilai signifikansi atau probabilitas yang diperoleh
lebih besar dari 0,05 (p > 0,05) , maka hipotesis ditolak. Sebaliknya,
jika nilai signifikansi atau probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari
0.05 (p < 0.05), maka hipotesis diterima. Hipotesis dalam penelitian ini
adalah terdapat hubungan negatif antara dukungan sosial dengan
kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK. Hasil dari
pengujian sebagai berikut :
Tabel 11
Uji Hipotesis
Dukungan
Sosial
Dukungan
Sosial

Kecemasan
Menghadapi
Dunia Kerja

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation

1

Kecemasan
Menghadapi
Dunia Kerja
-.473

150
-.473

.000
150
1

Sig. (1-tailed)
.000
N
150
150
Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa hipotesis
yang diuji dalam penelitian ini diterima. Hal ini terlihat dari koefisien
korelasi yang diperoleh sebesar -,473 dengan signifikansi atau
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probabilitas 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,005 (p < 0,05).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan dan negatif antara dukungan sosial dengan kecemasan
menghadapi dunia kerja pada siswa SMK.
F. Pembahasan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara
dukungan sosial dan kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK.
Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan, didapatkan koefisien korelasi
sebesar -0,473 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05).
Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis penelitian
diterima. Jadi terdapat hubungan negatif antara dukungan sosial dengan
kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK. Hubungan negatif
antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi dunia kerja
menggambarkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial semakin rendah
kecemasan yang dimiliki siswa SMK. Sebaliknya, jika dukungan sosial
semakin rendah maka kecemasan menghadapi dunia kerja akan semakin
tinggi.
Slebarska (2009) menyatakan bahwa dukungan sosial memberikan
efek yang besar terhadap perilaku seseorang yang sedang mencari
pekerjaan. Oleh karena itu, adanya dukungan sosial dapat mengurangi
kecemasan dan ketakutan yang dialami dalam menghadapi dunia kerja.
Pada penelitian ini subjek berusia antara umur 16-18 tahun. Hal ini
berarti subjek dalam penelitian ini tergolong dalam kategori remaja.
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Remaja dengan usia 15-18 tahun sudah dapat mempertimbangkan nilainilai yang mereka miliki dalam menentukan karir (Marliyah, Dewi,
Suyasa, 2014). Ginzberg, et al (dalam Marliyah, Dewi, Suyasa, 2014)
remaja yang berusia 15-18 tahun berada pada tahap tentatif. Pada masa ini
remaja sudah dapat memperluas pandangannya mengenai pekerjaan dan
sadar akan faktor-faktor dalam perencanaan karir.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keseluruhan subjek
memiliki dukungan sosial yang tinggi. Hal ini terlihat dari mean empirik
pada skala dukungan sosial sebesar 167,19 sedangkan mean hipotetik
sebesar 135. Hal ini menunjukan bahwa subjek merasa mendapatkan
dukungan sosial yang tinggi. Subjek dalam penelitian berada pada kategori
remaja. Sumber dukungan sosial yang penting bagi remaja salah satunya
berasal dari teman sebaya. Adanya dukungan sosial dari teman sebaya
membuat

subjek

memperhatikan,

merasa

bahwa

menghargai

mereka

mereka,

memiliki

serta

teman

perasaan

yang
senasib

sepenanggungan (Puspitasari, Abidin, Sawitri, 2010). Hal ini didukung
dengan pendapat Cohen dan Wills (1985, dalam Sarafino, 1994, h107-108)
menjelaskan bahwa seseorang dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi
memeiliki rasa kepemilikan dan harga diri yang baik daripada seseorang
yang memiliki dukungan sosial yang lebih rendah.
Hasil penelitian ini menunjukan keseluruhan subjek memiliki
kecemasan menghadapi dunia kerja yang rendah. Hal tersebut diperkuat
dengan data demografik yang menunjukan 77% subjek memilih bekerja
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setelah lulus dari SMK. Subjek lebih banyak memilih bekerja setelah lulus
SMK dikarenakan subjek yakin atas kemampuan yang dimiliki untuk
menghadapi dunia kerja. Menurut Winkel (dalam Marliyah, Dewi, Suyasa,
2004) terdapat beberapa faktor dalam menentukan karir, antara lain
inteligensi, bakat dan minat, kepribadian, pengetahuan, keadaan fisik, serta
nilai-nilai kehidupan.
Pada siswa SMK yang akan menghadapi dunia kerja mereka akan
bersaing dengan lulusan lainnya untuk mendapatkan suatu pekerjaan.
Menurut Daradjat (Susanty, 2009) hal yang ditakutkan atau dikhawatirkan
dalam menghadapi karier masa depan adalah sempitnya lapangan kerja
dan persaingan yang ketar dalam bidang pekerjaan. Hal ini membuat siswa
SMK yang akan menghadapi dunia kerja mengalami kecemasan. Nevid,
Ratus, dan Greene (2003) menyatakan bahwa salah satu sumber
kecemasan seseorang adalah karir. Menurut Taylor, Peplau, dan Sears
(2000) dukungan sosial menjadi salah satu faktor yang berupa bantuan
secara materi, bantuan secara emosional, maupun bantuan informasi.
Dukungan sosial dapat membatu subjek dalam menghadapi kecemasan
dunia kerja. Menurut Farmer (dikutip oleh Seligman, 1994) menyatakan
bahwa dukungan sosial memberikan pengaruh paling kuat terhadap karir
remaja.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan
sosial berkorelasi dengan kecemasan menghadapi dunia kerja. Pada
penelitian ini, semakin rendah dukungan sosial semakin tinggi kecemasan
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dalam menghadapi dunia kerja. Sebaliknya semakin tinggi dukungan
sosial semakin rendah kecemasan menghadapi dunia kerja.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa
hipotesis yang diuji dalam penelitian ini diterima, dengan koefisien
korelasi -0,473 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). Hal ini
menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan negatif antara
dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa
SMK. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial, maka kecemasan
mengahadapi dunia kerja semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah
dukungan sosial, maka kecemasan menghadapi dunia kerja semakin tinggi
B. Saran
1. Bagi Subjek Penelitian
Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada subjek
penelitian untuk dapat meminimalisir kecemasan menghadapi dunia
kerja, sehingga subjek mampu menghadapi dunia kerja yang akan
ditempuhnya.
2. Bagi Orangtua
Orangtua hendaknya dapat memberikan dukungan sosial secara
optimal, baik dukungan afeksi maupun dukungan materi, sehingga
remaja dapat merasakan dukungan sosial terutama dari orang tua dan
dapat mengurangi kecemasan menghadapi dunia kerja.
48
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3. Bagi Sekolah
Sekolah hendaknya dapat mengetahui pentingnya dukungan sosial
terhadap kecemasan menghadapi dunia kerja. Sekolah juga disarankan
dapat memberikan dukungan sosial kepada siswa-siswinya dalam
menghadapi dunia kerja. Contoh kongkrit dalam memberikan
dukungan sosial kepada siswa-siswinya yaitu dengan memberikan
pelatihan khusus dalam menghadapi dunia kerja.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang
berkaitan dengan kecemasan menghadapi dunia kerja hendaknya
memperhartikan faktor-faktor lain yang menyebabkan munculnya
kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa SMK.
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Kepada Yth.
Saudara/ Saudari yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini

Dengan hormat,
Saya Daniel Rizky Wicaksono sedang melakukan penelitian dalam rangka
menyelesaikan studi pada Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, saya meminta bantuan Anda untuk
berpartisipasi dalam penelitian saya dengan mengisi skala ini.
Dalam mengisi skala ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah.
Jawaban yang Anda berikan merupakan gambaran tentang diri Anda yang
sesungguhnya. Oleh karena itu, jawablah dengan jujur dan serius sesuai dengan
keadaaan diri Anda yang sebenarnya. Jawaban Anda hanya akan digunakan untuk
kepentingan penelitian dan tidak berpengaruh terhadap nilai maupun hal lainnya,
serta akan dijaga kerahasiaannya. Kesediaan Anda yang telah meluangkan waktu
untuk mengisi skala ini merupakan suatu kontribusi yang sangat penting artinya
bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Atas partisipasi Anda, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Daniel Rizky Wicaksono
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Pernyataan Kesediaan

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya dengan sukarela bersedia
mengisi kuesioner ini, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak tertentu guna
membantu terlaksananya penelitian ilmiah ini.
Semua jawaban yang saya berikan, murni dari apa yang saya alami. Saya
juga mengijinkan jawaban saya dipergunakan sebagai data dalam penelitian
ilmiah tanpa mencantumkan identitas saya.

Yogyakarta, ....... April 2016

(...........................................)
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IDENTITAS DIRI
Inisial

:

Usia

:

Jenis Kelamin

:

Jurusan SMK

:

Rencana Setelah Lulus SMK : a. Kerja
b. Kuliah
c. Lainnya (sebutkan) ____________________
PETUNJUK PENGISIAN
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan yang menggambarkan segala
sesuatu tentang diri Anda. Baca dan pahamilah setiap pernyataan yang ada.
Kemudian berilah tanda (X) pada kolom jawaban yang paling sesuai dengan
keadaan Anda saat ini.
Adapun pilihan jawaban tersebut adalah :
SS

: apabila jawaban Sangat Setuju

S

: apabila jawaban Setuju

TS

: apabila jawaban Tidak Setuju

STS

: apabila jawaban Sangat Tidak Setuju

Usahakanlah untuk tidak melewati satu nomorpun dalam memberi
jawaban pada pernyataan-pernyataan ini.
Contoh Pengisian Skala :
No.

PERNYATAAN

SS

Saya memiliki hubungan yang dekat dengan
1.

X
orangtua dan teman-teman.

S

TS

STS
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BAGIAN A
No.
1.

Pernyataan

SS

S

TS

STS

Teman-teman memberikan saran yang saya SS

S

TS

STS

S

TS

STS

dalam SS

S

TS

STS

Saya merasa takut menghadapi dunia kerja SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

butuhkan tentang pengalaman dunia kerja.
2.

Keluarga akan memarahi saya ketika saya SS
melakukan suatu kesalahan.

3.

Orangtua

membantu

saya

menghadapi masalah.
4.

karena orang tua jarang memberikan
gambaranmengenai dunia kerja.
5.

Teman-teman tidak menanggapi meski SS
saya bertanya kepada mereka.

6.

Teman dekat saya menghibur ketika saya SS
sedih.

7.

Saya merasa orangtua mengerti apa yang SS
terbaik bagi saya.

8.

Ketika

saya

membutuhkan

petunjuk, SS

orangtua sering menghiraukan saya begitu
saja.
9.

Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan SS
tentang dunia kerja dan hal tersebut
membingungkan saya
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10.

Teman-teman saya menyanyakan kondisi SS

S

TS

STS

S

TS

STS

menanyakan SS

S

TS

STS

Orangtua selalu sibuk dengan urusan yang SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

saya ketika saya terlihat murung.
11.

Keluarga saya kurang mengetahui bahwa SS
saya merasa cemas menghadapi dunia
kerja,

sehingga

mereka

kurang

memberikan nasehat yang saya butuhkan.
12.

Orangtua

sering

perkembangan studi saya.
13.

dianggapnya penting untuk dikerjakan.
14.

Saya merasa pesan yang diberikan guru SS
mengenai bidang pekerjaan yang saya
minati membuat saya semakin bingung.

15.

Keluarga, teman, dan guru memberikan SS
semangat untuk pendidikan saya.

16.

Saat

saya

membutuhkan

informasi SS

mengenai pekerjaan, teman saya tidak
peduli terhadap saya.
17.

Ketika saya membutuhkan bantuan teman- SS
teman saya dengan senang membantu.

18.

Teman-teman saya sering berbagi kepada SS
saya

tentang

pekerjaan.

informasi

lowongan
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19.

Teman-teman enggan untuk membicarakan SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

mengenai dunia kerja
20.

Meskipun saya meminta, orang tua sulit SS
untuk memberikan biaya untuk pendidikan
saya.

21.

Orangtua sering menyempatkan diri untuk SS
meluangkan waktunya bagi saya.

22.

Sewaktu saya bertanya kepada teman saya SS
tentang dunia kerja, teman saya tidak
memberikan tanggapan yang baik.

23.

Orangtua senantiasa mendengarkan setiap SS
keluh kesah saya.

24.

Saya

kecewa

karena

pelatihan

yang SS

diberikan di sekolah kurang maksimal.
25.

Orangtua membatasi setiap hal yang saya SS
inginkan.

26.

Teman dekat saya selalu mengingatkan SS
saya setiap ada tugas dari sekolah

27.

Guru

saya

memberikan

pandangan SS

mengenai bidang pekerjaan yang saya
minati.
28.

Saya kesulitan uang karena orangtua SS
enggan memberikannya.
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29.

Keluarga memberikan pujian atas prestasi SS

S

TS

STS

komentar SS

S

TS

STS

Orangtua enggan membantu persoalan SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

saya.
30.

Orangtua

saya

memberikan

positif tentang saya.
31.

yang saya alami karena menurut mereka
itu merupakan urusan saya sendiri.
32.

Orang tua sering mengigatkan ketika saya SS
kurang semangat dalam mempersiapkan
dunia kerja.

33.

Orang disekitar saya acuh tak acuh apabila SS
saya merasa khawatir.

34.

Teman-teman saya memeberikan saran SS
disaat saya menghadapi suatu masalah.

35.

Orangtua membiarkan saya melakukan SS
aktivitas sendiri meski saya membutuhkan
bantuan mereka.

36.

Teman-teman saya menerima ide yang SS
saya sampaikan dalam forum kelompok.

37.

Orang

tua

pekerjaannya.

saya

terlalu

sibuk

akan SS
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38.

Keluarga

saya

memberikan

nasehat- SS

S

TS

STS

S

TS

STS

menghargai SS

S

TS

STS

Orangtua kurang peduli terhadap persiapan SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

nasehat agar saya bisa sukses di pekerjaan
yang akan saya geluti di kemudian hari.
39.

Saya sering merasa kesepian karena tidak SS
ada orang yang dapat diajak untuk berbagi
cerita.

40.

Teman-teman

menghargai

pendapat yang saya berikan.
41.

saya menghadapi dunia kerja.
42.

Saya merasa sedih karena guru saya SS
kurang mendukung ketika saya merasa
cemas akan dunia kerja.

43.

Ketika saya merasa minder terhadap SS
kemampuan saya, orang disekitar saya
selalu mendukung sehingga saya tetap
percaya diri.

44.

Saya merasa terpuruk karena orangtua SS
tidak memahami perasaan saya akan masa
depan.

45.

Saat saya psimis dalam memikirkan dunia SS
kerja, tidak seorangpun memberikan saran.
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46.

Teman-teman memberikan motivasi untuk SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

terus berjuang dalam menghadapi dunia
kerja.
47.

Orang disekitar saya acuh tak acuh ketika SS
saya merasa tidak percaya diri dengan diri
saya.

48.

Orangtua menguatkan keyakinan saya SS
tentang masa depan.

49.

Teman-teman sering menyalahkan gagasan SS
yang saya sampaikan.

50.

Teman-teman menyepelekan ide yang saya SS
sampaikan.

51.

Para

guru

saya

selalu

memberikan SS

semangat ketika saya menghadapi dunia
kerja.
52.

Orangtua mengajarkan saya agar tidak SS
mudah putus asa saat menghadapi dunia
kerja.

53.

Teman-teman saya cuek terhadap masalah SS
yang saya hadapi.

54.

Semangat yang diberikan dari keluarga SS
membuat saya yakin menghadapi dunia
kerja
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55.

Orang tua merasa tidak ada yang istimewa SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

dalam SS

S

TS

STS

untuk SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

terhadap keberhasilan saya.
56.

Keluarga senantiasa memberikan saya SS
petunjuk dalam bertindak.

57.

Teman dekat saya bersedia menemani saat SS
saya bertanya mengenai pekerjaan.

58.

Walaupun

sudah

berusaha

dengan SS

maksimal, orangtua tetap kecewa atas
prestasi saya.
59.

Ketika saya tidak masuk sekolah, tidak ada SS
teman

saya

yang memberikan

kabar

tentang tugas di sekolah.
60.

Orangtua

membantu

saya

melaksanakan berbagai aktivitas.
61.

Orangtua

memberikan

waktu

melakukan kegiatan yang saya senangi.
62.

Orangtua memarahi saya ketika saya mulai SS
mengeluh.

63.

Informasi yang diberikan guru mengenai SS
dunia kerja membuat saya semakin paham
dan jelas.

64.

Orangtua saya fokus pada pekerjaanya dan SS
jarang meluangkan waktu untuk saya.
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65.

Orang disekitar saya menenangkan saya SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

memberikan SS

S

TS

STS

Orangtua kurang peduli tentang prestasi SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

ketika saya merasa cemas menghadapi
dunia kerja.
66.

Orangtua jarang menanyakan kabar saya, SS
semenjak mereka sudah tidak tinggal
bersama.

67.

Orangtua senantiasa membantu kesulitan SS
yang saya hadapi tanpa diminta.

68.

Saya merasa orang-orang disekitar saya SS
tidak perhatian terhadap saya.

69.

Orangtua selalu memberikan uang untuk SS
memenuhi kebutuhan pendidikan saya.

70.

Orangtua

senantiasa

gambaran tentang masa depan.
71.

belajar

saya

karena

mereka

lebih

mementingkan pekerjaannya dibandingkan
saya.
72.

Orangtua membelikan apa yang saya SS
butuhkan dalam mempersiapkan pekerjaan.

73.

Saya kecewa karena teman-teman saya SS
tetap diam ketika saya membutuhkan
bantuan dari mereka.
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74.

Guru

memberikan

pelatihan

sebagai SS

S

TS

STS

Teman-teman senantiasa menjawab apa SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

persiapan menghadapi dunia kerja.
75.

yang ditanyakan mengenai pekerjaan.
76.

Orangtua saya tidak memahami perasaan SS
saya saat saya membutuhkan masukan.

77.

Teman saya selalu membantu saya dalam SS
mempersiapkan dunia kerja.

78.

Teman saya menertawai saya saat saya SS
menghadapi masalah.

79.

Saat menghadapi suatu masalah, orangtua SS
membuat saya semakin membuat saya
terpuruk

karena

perkataan

yang

menyinggug perasaan.
80.

Orang tua siap memberikan biaya aga saya SS
dapat
terbaik.

mendapatkan

pendidikan

yang
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BAGIAN B
No.
1.

Pernyataan

SS

S

TS

STS

Saya tenang-tenang saja jika nanti saat SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

bekerja

saya

mendapat

atasan

yang

perfeksionis.
2.

Saya menghindari berita tentang lowangan SS
pekerjaan.

3.

Saya selalu berpikir positif menghadapi SS
suatu masalah.

4.

Saya merasa gugup jika saya mengingat SS
tentang pekerjaan.

5.

Dengan pengalaman yang saya miliki dan SS
kemampuan saya, saya yakin mendapatkan
pekerjaan.

6.

Saya siap bersaing untuk memperoleh SS
suatu pekerjaan.

7.

Saya enggan mengikuti training atau SS
pelatihan mengenai dunia kerja.

8.

Untuk

menghadapi

mempersiapkan

dunia

diri

menghadapi dunia kerja.

kerja

saya

saya SS
untuk
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9.

Saya

merasa

kurang

yakin

terhadap SS

S

TS

STS

mendapatkan SS

S

TS

STS

Terkadang saya sulit untuk tidur jika SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

orangtua SS

S

TS

STS

kemampuan saya dalam menghadapi dunia
kerja.
10.

Saya

bertekat

untuk

pekerjaan yang saya inginkan.
11.

mengingat

persaingan

mendapatkan

pekerjaan.
12.

Saya optimis dengan kemampuan saya SS
untuk menghadapi dunia kerja.

13.

Jantung saya berdetak lebih cepat ketika SS
mendapat pertanyaan mengenai persiapan
menghadapi dunia kerja.

14.

Lapangan kerja yang semakin sempit SS
membuat saya terpacu untuk bersaing
menghadapi dunia kerja.

15.

Saya merasa gugup menghadapi lapangan SS
kerja yang semakin sempit.

16.

Saya khawatir tidak lolos seleksi kerja.

17.

Saya

merasa

membahas

sensitif
mengenai

menghadapi dunia kerja.

jika

persiapan
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18.

Ketatnya persaingan dunia kerja membuat SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

badan saya berkeringat.
19.

Dengan persiapan sebelum menghadapi SS
seleksi kerja, saya yakin dapat lolos seleksi
kerja.

20.

Saya yakin dengan kemampuan yang saya SS
miliki saya dapat bersaing di dunia kerja.

21.

Saya

merasa

lemas

jika

mendengar SS

banyaknya karyawan yang di PHK.
22.

Saya tertarik mengikuti pelatihan dunia SS
kerja, sebagai bekal menghadapi dunia
kerja.

23.

Jika ada waktu luang, saya mencari SS
lowongan pekerjaan sebagai persiapan
menghadapi dunia kerja.

24.

Telapak tangan saya berkeringat ketika SS
membaca persyaratan lowongan pekerjaan.

25.

Saya berusaha semaksimal mungkin untuk SS
mendapat pekerjaan secara mandiri.

26.

Saya selalu mengikuti setiap acara yang SS
diadakan sekolah mengenai pekerjaan.

27.

Saya

gelisah

ketika

mengenai dunia kerja.

membaca

berita SS
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28.

Seleksi

pekerjaan

yang

sangat

ketat SS

S

TS

STS

Jika bertemu dengan teman-teman saya SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

mengenai SS

S

TS

STS

Jika bertemu dengan teman yang telah SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

membuat saya takut.
29.

selalu membahas tentang pekerjaan yang
akan saya geluti.
30.

Saya

menghindari

pembicaraan- SS

pembicaraan mengenai dunia kerja.
31.

Saya selalu meminta saran kepada orangtua SS
saya mengenai pekerjaan.

32.

Saya mengalihkan pembicaraan ketika SS
teman membahas tentang dunia pekerjaan.

33.

Saya

mengikuti

berita

perkembangan pekerjaan.
34.

bekerja,

saya

tertatik

membicarakan

mengenai pekerjaan.
35.

Saya merasa senang ketika membahas SS
tentang dunia kerja.

36.

Saya kurang yakin bahwa saya bisa SS
mendapatkan

pekerjaan

yang

saya

inginkan.
37.

Saya merasa putus asa ketika membaca SS
persyaratan lowongan kerja.
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38.

Saya bersemangat membaca kisah orang SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

sukses dalam berkarir.
39.

Saya

tidak

khawatir

denganberita SS

banyakanya karyawan yang di PHK.
40.

Saya enggan mengikuti berita tentang SS
dunia kerja

41.

Saya merasa tenang membaca persyaratan SS
lowongan kerja karena saya yakin terhadap
kemampuan saya.

42.

Perasaan saya mengatakan bahwa saya SS
kurang

mampu

beradaptasi

dengan

lingkungan kerja.
43.

Saya merasa rileks dengan persaiangan SS
yang terjadi di dalam dunia kerja.

44.

Saya merasa jenuh ketika orangtua saya SS
menanyakan pekerjaan apa yang akan saya
geluti setelah lulus.

45.

Saya merasa tidak siap bersaing dengan SS
orang

lain

dalam

memperoleh

suatu

pekerjaan.
46.

Saya merasa senang ketika orang lain SS
membahas

persiapan

memasuki dunia kerja.

diri

saya

untuk
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47.

Saya menjauh dari teman-teman ketika SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

membahas tentang pekerjaan.
48.

saya merasa kurang mampu menghadapi SS
suatu masalah.

49.

Saya

merasa

pertanyaan

bersemangat

menjawab SS

mengenai

persiapan

menghadapi dunia kerja.
50.

Melihat banyaknya lulusan S1 yang masih SS
menganggur membuat saya takut dalam
menghadapi dunia kerja.

51.

Saya dapat tidur dengan nyenyak saat SS
memikirkan bahwa saya akan memasuki
dunia kerja

52.

Saya enggan mengikuti mengikuti acara SS
tentang

pekerjaan

yang

diadakan

di

sekolahan
53.

Saya tetap tenang jika membahas tentang SS
pekerjaan.

54.

Saya merasa orangtua pasti membantu SS
mencarikan saya pekerjaan.
SELESAI

(Silakan periksa kembali jawaban Anda, jangan sampai ada yang terlewat)
TERIMA KASIH
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LAMPIRAN 2
RELIABILITAS SKALA
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A. Skala Dukungan Sosial
Case Processing Summary

Cases

Valid

N

%

50

100.0

Excludeda 0

.0

Total

100.0

50

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.923

80

Item-Total Statistics
Scale
Scale Mean if Variance

Corrected
if Item-Total

Cronbach's
Alpha if Item

Item Deleted Item Deleted Correlation

Deleted

aitem_1

244.34

370.596

.409

.922

aitem_2

246.12

384.516

-.162

.926

aitem_3

244.04

373.876

.290

.922
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aitem_4

244.44

378.333

.071

.924

aitem_5

244.46

373.886

.280

.922

aitem_6

244.18

372.396

.367

.922

aitem_7

243.88

374.475

.260

.923

aitem_8

244.46

367.927

.411

.922

aitem_9

244.40

367.878

.471

.921

aitem_10 244.60

374.939

.193

.923

aitem_11 244.66

367.576

.438

.921

aitem_12 244.42

368.820

.400

.922

aitem_13 244.74

365.584

.434

.921

aitem_14 244.78

375.400

.191

.923

aitem_15 244.10

369.643

.533

.921

aitem_16 244.48

370.867

.434

.922

aitem_17 244.36

374.521

.306

.922

aitem_18 244.64

373.623

.246

.923

aitem_19 244.72

371.471

.307

.922

aitem_20 244.36

367.337

.457

.921

aitem_21 244.22

363.644

.610

.920

aitem_22 244.66

374.311

.203

.923

aitem_23 244.18

368.477

.463

.921

aitem_24 244.88

367.291

.408

.922
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aitem_25 244.96

381.345

-.054

.926

aitem_26 244.36

375.786

.144

.923

aitem_27 244.44

368.700

.431

.922

aitem_28 244.56

377.966

.073

.924

aitem_29 244.26

370.972

.372

.922

aitem_30 244.22

373.971

.241

.923

aitem_31 244.50

363.520

.676

.920

aitem_32 244.34

373.902

.262

.923

aitem_33 244.66

362.107

.667

.920

aitem_34 244.32

370.957

.413

.922

aitem_35 244.92

370.728

.378

.922

aitem_36 244.68

366.916

.496

.921

aitem_37 244.42

364.412

.503

.921

aitem_38 243.84

371.035

.528

.921

aitem_39 244.72

362.451

.577

.920

aitem_40 244.50

374.418

.327

.922

aitem_41 244.44

370.700

.371

.922

aitem_42 244.52

370.459

.419

.922

aitem_43 244.24

369.533

.455

.921

aitem_44 244.52

366.826

.407

.922

aitem_45 244.58

366.412

.477

.921
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aitem_46 244.40

372.367

.377

.922

aitem_47 244.62

369.057

.382

.922

aitem_48 243.96

370.529

.462

.922

aitem_49 244.66

370.311

.442

.922

aitem_50 244.66

364.311

.582

.921

aitem_51 244.32

372.059

.302

.922

aitem_52 243.88

374.230

.324

.922

aitem_53 244.68

368.753

.579

.921

aitem_54 244.00

371.796

.393

.922

aitem_55 244.46

363.600

.615

.920

aitem_56 244.20

370.939

.442

.922

aitem_57 244.48

375.112

.250

.923

aitem_58 244.54

366.458

.425

.922

aitem_59 244.80

366.735

.374

.922

aitem_60 244.36

373.541

.251

.923

aitem_61 244.40

379.143

.041

.924

aitem_62 245.50

373.235

.205

.923

aitem_63 244.38

374.118

.283

.922

aitem_64 244.68

370.263

.349

.922

aitem_65 244.58

374.085

.264

.923

aitem_66 244.28

370.573

.310

.922
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aitem_67 244.38

365.832

.545

.921

aitem_68 244.78

369.726

.436

.922

aitem_69 244.40

378.571

.045

.924

aitem_70 244.18

372.600

.311

.922

aitem_71 244.32

371.610

.320

.922

aitem_72 244.44

372.170

.268

.923

aitem_73 244.90

371.643

.325

.922

aitem_74 244.30

380.990

-.045

.924

aitem_75 244.56

374.945

.277

.922

aitem_76 244.74

372.768

.297

.922

aitem_77 244.60

372.571

.323

.922

aitem_78 244.58

363.677

.602

.920

aitem_79 244.48

369.806

.426

.922

aitem_80 244.20

374.449

.249

.923
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B. Skala Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja
Case Processing Summary

Cases

Valid

N

%

50

100.0

Excludeda 0

.0

Total

100.0

50

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.924

54

Item-Total Statistics
Scale
Scale Mean if Variance

Corrected
if Item-Total

Cronbach's
Alpha if Item

Item Deleted Item Deleted Correlation

Deleted

aitem_1

107.10

255.643

.038

.926

aitem_2

107.64

252.807

.178

.924

aitem_3

107.84

252.709

.229

.924

aitem_4

107.16

248.831

.358

.923
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aitem_5

107.90

250.704

.352

.923

aitem_6

107.98

249.367

.460

.922

aitem_7

107.56

247.231

.426

.922

aitem_8

107.70

247.071

.528

.921

aitem_9

107.24

250.758

.363

.923

aitem_10 107.96

251.141

.383

.922

aitem_11 106.90

247.684

.419

.922

aitem_12 107.80

247.347

.552

.921

aitem_13 106.78

249.359

.369

.923

aitem_14 107.60

254.286

.101

.925

aitem_15 106.78

245.032

.580

.921

aitem_16 106.78

247.930

.438

.922

aitem_17 107.22

244.379

.578

.921

aitem_18 107.24

244.594

.529

.921

aitem_19 107.60

248.286

.422

.922

aitem_20 107.70

247.031

.530

.921

aitem_21 106.98

242.347

.522

.921

aitem_22 107.86

255.225

.085

.925

aitem_23 107.92

250.851

.370

.923

aitem_24 107.26

244.890

.523

.921

aitem_25 107.84

249.402

.460

.922
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aitem_26 107.44

246.660

.425

.922

aitem_27 107.22

248.053

.407

.922

aitem_28 106.92

243.912

.547

.921

aitem_29 107.14

257.388

-.016

.926

aitem_30 107.50

248.010

.554

.921

aitem_31 107.74

247.053

.465

.922

aitem_32 107.52

249.275

.549

.922

aitem_33 107.56

249.231

.566

.922

aitem_34 107.70

249.071

.523

.922

aitem_35 107.70

250.296

.444

.922

aitem_36 107.18

242.396

.655

.920

aitem_37 107.42

244.330

.580

.921

aitem_38 107.92

252.402

.259

.923

aitem_39 106.96

243.672

.558

.921

aitem_40 107.46

242.498

.699

.920

aitem_41 107.48

244.908

.521

.921

aitem_42 107.14

248.327

.361

.923

aitem_43 107.16

252.260

.228

.924

aitem_44 107.34

245.658

.577

.921

aitem_45 107.28

244.532

.546

.921

aitem_46 107.58

250.861

.396

.922
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aitem_47 107.50

244.418

.608

.921

aitem_48 107.12

249.618

.366

.923

aitem_49 107.66

251.943

.298

.923

aitem_50 106.90

240.704

.619

.920

aitem_51 107.22

244.665

.500

.921

aitem_52 107.44

247.313

.475

.922

aitem_53 107.40

254.694

.156

.924

aitem_54 106.32

255.773

.041

.926
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Kepada Yth.
Saudara/ Saudari yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini

Dengan hormat,
Saya Daniel Rizky Wicaksono sedang melakukan penelitian dalam rangka
menyelesaikan studi pada Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, saya meminta bantuan Anda untuk
berpartisipasi dalam penelitian saya dengan mengisi skala ini.
Dalam mengisi skala ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah.
Jawaban yang Anda berikan merupakan gambaran tentang diri Anda yang
sesungguhnya. Oleh karena itu, jawablah dengan jujur dan serius sesuai dengan
keadaaan diri Anda yang sebenarnya. Jawaban Anda hanya akan digunakan untuk
kepentingan penelitian dan tidak berpengaruh terhadap nilai maupun hal lainnya,
serta akan dijaga kerahasiaannya. Kesediaan Anda yang telah meluangkan waktu
untuk mengisi skala ini merupakan suatu kontribusi yang sangat penting artinya
bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Atas partisipasi Anda, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Daniel Rizky Wicaksono
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Pernyataan Kesediaan

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya dengan sukarela bersedia
mengisi kuesioner ini, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak tertentu guna
membantu terlaksananya penelitian ilmiah ini.
Semua jawaban yang saya berikan, murni dari apa yang saya alami. Saya
juga mengijinkan jawaban saya dipergunakan sebagai data dalam penelitian
ilmiah tanpa mencantumkan identitas saya.

Yogyakarta, ....... April 2016

(...........................................)
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IDENTITAS DIRI
Inisial

:

Usia

:

Jenis Kelamin

:

Jurusan SMK

:

Rencana Setelah Lulus SMK : a. Kerja
b. Kuliah
c. Lainnya (sebutkan) ____________________

PETUNJUK PENGISIAN
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan yang menggambarkan segala
sesuatu tentang diri Anda. Baca dan pahamilah setiap pernyataan yang ada.
Kemudian berilah tanda (X) pada kolom jawaban yang paling sesuai dengan
keadaan Anda saat ini.
Adapun pilihan jawaban tersebut adalah :
SS

: apabila jawaban Sangat Setuju

S

: apabila jawaban Setuju

TS

: apabila jawaban Tidak Setuju

STS

: apabila jawaban Sangat Tidak Setuju

Usahakanlah untuk tidak melewati satu nomorpun dalam memberi
jawaban pada pernyataan-pernyataan ini.
Contoh Pengisian Skala :
No.

PERNYATAAN

SS

Saya memiliki hubungan yang dekat dengan
1.

X
orangtua dan teman-teman.

S

TS

STS
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BAGIAN A
No.
1.

Pernyataan

SS

S

TS

STS

Teman dekat saya menghibur ketika saya SS

S

TS

STS

menanyakan SS

S

TS

STS

Teman-teman enggan untuk membicarakan SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

sedih.
2.

Orangtua

sering

perkembangan studi saya.
3.

mengenai dunia kerja
4.

Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan SS
tentang dunia kerja dan hal tersebut
membingungkan saya

5.

Saya

kecewa

karena

pelatihan

yang SS

diberikan di sekolah kurang maksimal.
6.

Ketika saya membutuhkan bantuan teman- SS
teman saya dengan senang membantu.

7.

Teman-teman menyepelekan ide yang saya SS
sampaikan.

8.

Teman saya menertawai saya saat saya SS
menghadapi masalah.

9.

Orangtua senantiasa membantu kesulitan SS
yang saya hadapi tanpa diminta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

90

10. Teman-teman memberikan motivasi untuk SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

terus berjuang dalam menghadapi dunia
kerja.
11. Orang tua merasa tidak ada yang istimewa SS
terhadap keberhasilan saya.
12. Teman saya selalu membantu saya dalam SS
mempersiapkan dunia kerja.
13. Ketika saya tidak masuk sekolah, tidak ada SS
teman

saya

yang memberikan

kabar

tentang tugas di sekolah.
14. Orangtua selalu sibuk dengan urusan yang SS
dianggapnya penting untuk dikerjakan.
15. Orang disekitar saya acuh tak acuh apabila SS
saya merasa khawatir.
16. Teman-teman memberikan saran yang saya SS
butuhkan tentang pengalaman dunia kerja.
17. Saya sering merasa kesepian karena tidak SS
ada orang yang dapat diajak untuk berbagi
cerita.
18. Keluarga memberikan pujian atas prestasi SS
saya.
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19. Ketika saya merasa minder terhadap SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

kemampuan saya, orang disekitar saya
selalu mendukung sehingga saya tetap
percaya diri.
20. Saat menghadapi suatu masalah, orangtua SS
membuat saya semakin membuat saya
terpuruk

karena

perkataan

yang

menyinggug perasaan.
21. Teman-teman saya cuek terhadap masalah SS
yang saya hadapi.
22. Orangtua saya fokus pada pekerjaanya dan SS
jarang meluangkan waktu untuk saya.
23. Orangtua kurang peduli tentang prestasi SS
belajar

saya

karena

mereka

lebih

mementingkan pekerjaannya dibandingkan
saya.
24. Orangtua sering menyempatkan diri untuk SS
meluangkan waktunya bagi saya.
25. Orangtua enggan membantu persoalan SS
yang saya alami karena menurut mereka
itu merupakan urusan saya sendiri.
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26. Saya merasa terpuruk karena orangtua SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

tidak memahami perasaan saya akan masa
depan.
27. Orangtua menguatkan keyakinan saya SS
tentang masa depan.
28. Ketika

saya

membutuhkan

petunjuk, SS

orangtua sering menghiraukan saya begitu
saja.
29. Teman-teman saya menerima ide yang SS
saya sampaikan dalam forum kelompok.
30. Orangtua mengajarkan saya agar tidak SS
mudah putus asa saat menghadapi dunia
kerja.
31. Saya merasa sedih karena guru saya SS
kurang mendukung ketika saya merasa
cemas akan dunia kerja.
32. Saya kecewa karena teman-teman saya SS
tetap diam ketika saya membutuhkan
bantuan dari mereka.
33. Saat

saya

membutuhkan

informasi SS

mengenai pekerjaan, teman saya tidak
peduli terhadap saya.
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34. Guru

saya

memberikan

pandangan SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

memberikan SS

S

TS

STS

sibuk

akan SS

S

TS

STS

40. Orangtua jarang menanyakan kabar saya, SS

S

TS

STS

S

TS

STS

mengenai bidang pekerjaan yang saya
minati.
35. Saya merasa orang-orang disekitar saya SS
tidak perhatian terhadap saya.
36. Semangat yang diberikan dari keluarga SS
membuat saya yakin menghadapi dunia
kerja
37. Keluarga saya kurang mengetahui bahwa SS
saya merasa cemas menghadapi dunia
kerja,

sehingga

mereka

kurang

memberikan nasehat yang saya butuhkan.
38. Orangtua

senantiasa

gambaran tentang masa depan.
39. Orang

tua

saya

terlalu

pekerjaannya.

semenjak mereka sudah tidak tinggal
bersama.
41. Para

guru

saya

selalu

memberikan SS

semangat ketika saya menghadapi dunia
kerja.
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42. Meskipun saya meminta, orang tua sulit SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

untuk memberikan biaya untuk pendidikan
saya.
43. Orangtua kurang peduli terhadap persiapan SS
saya menghadapi dunia kerja.
44. Keluarga, teman, dan guru memberikan SS
semangat untuk pendidikan saya.
45. Teman-teman sering menyalahkan gagasan SS
yang saya sampaikan.
46. Orangtua senantiasa mendengarkan setiap SS
keluh kesah saya.
47. Keluarga senantiasa memberikan saya SS
petunjuk dalam bertindak.
48. Orangtua membiarkan saya melakukan SS
aktivitas sendiri meski saya membutuhkan
bantuan mereka.
49. Orang disekitar saya acuh tak acuh ketika SS
saya merasa tidak percaya diri dengan diri
saya.
50. Keluarga

saya

memberikan

nasehat- SS

nasehat agar saya bisa sukses di pekerjaan
yang akan saya geluti di kemudian hari.
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51. Teman-teman saya memeberikan saran SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

disaat saya menghadapi suatu masalah.
52. Saat saya psimis dalam memikirkan dunia SS
kerja, tidak seorangpun memberikan saran.
53. Teman-teman

menghargai

menghargai SS

pendapat yang saya berikan.
54. Walaupun

sudah

berusaha

dengan SS

maksimal, orangtua tetap kecewa atas
prestasi saya.
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BAGIAN B
No.
1.

Pernyataan
Saya

merasa

kurang

yakin

SS

S

TS

STS

terhadap SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

kemampuan saya dalam menghadapi dunia
kerja.
2.

Saya yakin dengan kemampuan yang saya SS
miliki saya dapat bersaing di dunia kerja.

3.

Jika bertemu dengan teman yang telah SS
bekerja,

saya

tertatik

membicarakan

mengenai pekerjaan.
4.

Saya selalu mengikuti setiap acara yang SS
diadakan sekolah mengenai pekerjaan.

5.

Saya

merasa

membahas

sensitif

jika

mengenai

orangtua SS
persiapan

menghadapi dunia kerja.
6.

Melihat banyaknya lulusan S1 yang masih SS
menganggur membuat saya takut dalam
menghadapi dunia kerja.

7.

Untuk

menghadapi

mempersiapkan

dunia

diri

kerja

saya

saya SS
untuk

menghadapi dunia kerja.
8.

Saya merasa gugup jika saya mengingat SS
tentang pekerjaan.
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9.

Saya menjauh dari teman-teman ketika SS

S

TS

STS

ketat SS

S

TS

STS

Saya dapat tidur dengan nyenyak saat SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

membahas tentang pekerjaan.
10.

Seleksi

pekerjaan

yang

sangat

membuat saya takut.
11.

memikirkan bahwa saya akan memasuki
dunia kerja
12.

Saya merasa putus asa ketika membaca SS
persyaratan lowongan kerja.

13.

Saya siap bersaing untuk memperoleh SS
suatu pekerjaan.

14.

Saya merasa tidak siap bersaing dengan SS
orang

lain

dalam

memperoleh

suatu

pekerjaan.
15.

Saya merasa senang ketika membahas SS
tentang dunia kerja.

16.

Jika ada waktu luang, saya mencari SS
lowongan pekerjaan sebagai persiapan
menghadapi dunia kerja.

17.

Saya enggan mengikuti mengikuti acara SS
tentang
sekolahan

pekerjaan

yang

diadakan

di
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18.

Dengan pengalaman yang saya miliki dan SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

mengenai SS

S

TS

STS

Perasaan saya mengatakan bahwa saya SS

S

TS

STS

S

TS

STS

kemampuan saya, saya yakin mendapatkan
pekerjaan.
19.

Saya

menghindari

pembicaraan- SS

pembicaraan mengenai dunia kerja.
20.

Ketatnya persaingan dunia kerja membuat SS
badan saya berkeringat.

21.

Saya selalu meminta saran kepada orangtua SS
saya mengenai pekerjaan.

22.

Saya enggan mengikuti berita tentang SS
dunia kerja

23.

Saya optimis dengan kemampuan saya SS
untuk menghadapi dunia kerja.

24.

Saya enggan mengikuti training atau SS
pelatihan mengenai dunia kerja.

25.

Saya

mengikuti

berita

perkembangan pekerjaan.
26.

kurang

mampu

beradaptasi

dengan

lingkungan kerja.
27.

Jantung saya berdetak lebih cepat ketika SS
mendapat pertanyaan mengenai persiapan
menghadapi dunia kerja.
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28.

Saya

gelisah

ketika

membaca

berita SS

S

TS

STS

denganberita SS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

mendapatkan SS

S

TS

STS

Saya merasa kurang mampu menghadapi SS

S

TS

STS

mengenai dunia kerja.
29.

Saya

tidak

khawatir

banyakanya karyawan yang di PHK.
30.

Saya merasa gugup menghadapi lapangan SS
kerja yang semakin sempit.

31.

Saya merasa senang ketika orang lain SS
membahas

persiapan

diri

saya

untuk

memasuki dunia kerja.
32.

Terkadang saya sulit untuk tidur jika SS
mengingat

persaingan

mendapatkan

pekerjaan.
33.

Saya

bertekat

untuk

pekerjaan yang saya inginkan.
34.

suatu masalah.
35.

Saya khawatir tidak lolos seleksi kerja.

SS

S

TS

STS

36.

Saya merasa tenang membaca persyaratan SS

S

TS

STS

S

TS

STS

lowongan kerja karena saya yakin terhadap
kemampuan saya.
37.

Saya merasa jenuh ketika orangtua saya SS
menanyakan pekerjaan apa yang akan saya
geluti setelah lulus.
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38.

Saya kurang yakin bahwa saya bisa SS
mendapatkan

pekerjaan

yang

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

saya

inginkan.
39.

Saya berusaha semaksimal mungkin untuk SS
mendapat pekerjaan secara mandiri.

40.

Saya mengalihkan pembicaraan ketika SS
teman membahas tentang dunia pekerjaan.

41.

Saya

merasa

lemas

jika

mendengar SS

banyaknya karyawan yang di PHK.
42.

Dengan persiapan sebelum menghadapi SS
seleksi kerja, saya yakin dapat lolos seleksi
kerja.

43.

Telapak tangan saya berkeringat ketika SS
membaca persyaratan lowongan pekerjaan.

SELESAI

(Silakan periksa kembali jawaban Anda, jangan sampai ada yang terlewat)

TERIMA KASIH
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LAMPIRAN 4
UJI ASUMSI
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A. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N

150

Normal Parametersa

Most

Mean

.0000000

Std. Deviation

11.79231513

Extreme Absolute

Differences

.059

Positive

.054

Negative

-.059

Kolmogorov-Smirnov Z

.722

Asymp. Sig. (2-tailed)

.675

a. Test distribution is Normal.
B. Uji Linearitas
ANOVA Table
Sum

of

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

kecemasan Between

(Combined)

17081.342

56

305.024 2.947

* duksos

Linearity

5987.088

1

5987.088 57.846 .000

11094.254

55

201.714 1.949

Within Groups

9625.492

93

103.500

Total

26706.833

149

Groups

Deviation

.000

from

Linearity

.002
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LAMPIRAN 5
UJI HIPOTESIS
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Correlations
duksos
Duksos

kecemasan

Pearson Correlation 1

-.473**

Sig. (1-tailed)

.000

N

150

kecemasan Pearson Correlation -.473**
Sig. (1-tailed)

.000

N

150

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

150
1

150

