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Abstracti. Thisastudyaaims toidetermineitheidifferencesiin anxietyiinidealingiwithitheiworldiofiwork 

between student SMA and SMK Surabaya. The subjectsiofithisistudyiwereithe 12 thigradeistudentsiof 

SMA Wijaya Putra and SMK Dharma Bahari Surabaya as many as 184 respondents. The research was 

conductedabyadistributingaquestionnaires with purposive sampling. The technique used to determine 

differences in anxietyainadealingawithatheaworld of work between high school and vocational students 

withit-testi (t-test). Theiresultsiofidataianalysisiwithit-test obtained t = 6.317 with p = 0.000 The 

empirical mean value of SMK is 122.33 which is higher than the mean value of SMA is 108.82. The 

resultsiofithis dataianalysisiindicateithatithereiiareiidifferencesiiin dealing with the world of work 

between student SMA andiSMK. Anxietyiinifacingitheiworldiofiworkifor students SMKiis higher than 

students SMA . 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecemasan dalamimenghadapiiduniaikerjaiantara 

siswaiSMA daniSMKiSurabaya. SubjekipenelitianiiniiadalahisiswaiSMA Wijaya Putra dan SMK 

Dharma Bahari Surabaya sebanyak 184 Responden. Penelitian dilakukan dengan penyebaran angket 

dengan Purposive sampling. Teknik yang digunakan untuk mengetahui perbedaanikecemasanidalam 

menghadapiiduniaikerjaiantaraisiswaiSMAidaniSMKidenganiUji-ti (t-test). Hasilianalisisidataidengan 

uji-tidi peroleh t= 6,317 dengan p = 0,000 Nilai Mean empiris SMK 122,33 lebih tinggi daripada Nilai 

mean SMA sebesar 108,82. Hasil analisis data ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam 

menhadapi dunia kerja antara siswa SMA dan SMK. Kecemasanadalamamenghadapiaduniaakerja 

siswa SMK lebih tinggi daripada siswa SMA. 
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PENDAHULUAN 

Penduduk dunia meningkat setiap hari Karena angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. 

Tentu saja fenomena ini harus diperhatikan, karena jika manusia tidak kreatif dalam pengelolaan, maka 

sumber daya dunia sangat terbatas. Situasi berbanding terbalik ini tentunya akan mengganggu 

keseimbangan kehidupan akibat kepadatan penduduk, terutama di negara-negara dengan kepadatan 

pendudukayangatinggi. Indonesiaamerupakanasalahasatuanegaraadengan jumlah penduduk terbanyak. 

Menurut situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar 

keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat masing-masing. Menurut Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 

276.361.788 jiwa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dari segi jumlah penduduk yang cukup 

padat, tentunya Indonesia memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. 

Banyaknya penduduk usia kerja dan angkatan kerja di Indonesia membuktikan hal tersebut, dengan 

pertumbuhan penduduk dan mobilitas, rata-rata per tahun meningkat. Penduduk usia kerja merupakan 

semuaaorangayangaberumura15 tahun ke atas. PendudukausiaakerjaadiaaIndonesiaaamengalami 

kenaikanadaria201,19 jutaaorangapadaaAgustusa2019amenjadia203,97 jutaaorangapadaaAgustus 

2020. 

Tentu saja sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat, Indonesia sendiri 

pastinya mempunyai kewajiban yang lebih besar sebagai sebuah negara untuk menjamin kehidupan 

rakyat atau penduduknya. Semakin banyak jumlah penduduk suatu negara, semakin besar pula beban 

negara tersebut untuk menjamin kesejahteraan rakyat seperti menjaga ketahanan pangan, menyediakan 

lapangan pekerjaan hingga mitigasi bencana yang membawa dampak buruk bagi rakyatnya di masa 

depan. Namun negara hanyalah sebuah simbol ikatan resmi untuk menyatukan segala yang hidup di 

atas dan di dalamnya. Untuk mewujudkan kewajiban negara tentu diperlukan sesuatu yang real atau 

nyata dan bisa bergerak memenuhi tujuan tersebut, yaitu manusia (rakyat). Untuk itu dibutuhkan 

Sumberadayaamanusia (SDM) yang benar-benar ahli, memiliki kemampuan dan pengetahuan, 

dipercaya, berintegritas serta memiliki visi ke depan untuk melaksanakan kewajiban negara yang nyata. 

Sumberadayaamanusiaaadalahasalahasatuafaktoraterpentingadariaperwujudanakewajibanasertaacita-

citaanegara, Oleh karena itu sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, 

sudah sewajarnya jika Indonesia memiliki Sumber daya manusia yang cukup, baik dari segi kualitas 

maupun dari segi kuantitas. 

Namun meski begitu, dengan jumlah penduduk yang padat serta diikuti pertumbuhan penduduk 

yangasangatapesataberbandingaterbalikadenganapertumbuhanajumlahakesempatanakerja sehingga 

memberikanadampakaburukaterhadapapembangunanaekonomi. Pertumbuhanaangkatanakerjaasemakin 

tinggiasetiapatahunnya, sedangkanaperluasanakesempatanakerjaabelumamemadai. Akibatnyaajumlah 

penggangguranaterusabertambah. Dariatahunake tahunajumlahaangkatanakerjaameningkataserta 

lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia selalu ada sehingga menambah stok Sumber daya 

manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, tetapi hal ini tak diimbangi dengan penyerapan tenaga 

kerja bagi lulusan-lulusan tersebut. Banyaknya lapangan kerja rupanya tidak sesuai dengan kapasitas 

yang diharapkan. 



Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya angka pengangguran. Pengangguranaatauapengangguranaadalahaistilahayang digunakan 

untukamenyebutaorangayangatidakabekerjaasamaasekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang 

dari dua hari seminggu, atau yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Jika pekerjaan baru 

tidak segera tersedia, jumlah ini diperkirakan akan meningkat. Jumlahapengangguranasemakin 

meningkatadari tahun ke tahun. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antaraajumlahalapanganakerja 

dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama akibat PHK beberapa perusahaan yang bangkrut. 

Karena kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi jumlah angkatan kerja dan jumlah lulusan sekolah 

dan universitas, pengangguran telah menjadi momok yang menakutkan di Indonesia. Alhasil, Indonesia 

bahkan menjadi salahasatuanegara dengan pengangguran terbanyak di dunia. Saat ini, Indonesia 

menghadapi banyak masalah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal iniadisebabkanakarena 

ketidakseimbanganaantara lapangan kerja dan pencari kerja, yang menimbulkan masalah baru yaitu 

jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh berbagai 

daerah. 

Menurut Alghofari (2010), pengangguran dapataterjadiaakibatadariatingginyaatingkat 

perubahanaangkatanakerjaayangatidakadiimbangiadenganaadanyaalapanganapekerjaanaayangaacukup 

luasasertaapenyerapanatenagaakerjaayangaacenderungakecilaapresentasenya. Halainiaadisebabkan 

rendahnyaatingkatapertumbuhanapenciptaanalapanganakerjaauntukamenampungatenagaakerjaaayang 

siapabekerja. Pengangguran diaIndonesiaamenjadiamasalahayangaterusaamenerusaamembengkak. 

Pengangguranainiaterjadiadisebabkanaantaraalain, yaituakarenaajumlahalapanganakerjaayangatersedia 

lebihakeciladariajumlahapencariakerja 

Selain menimbulkan masalah sosial atau kriminal, keadaan tersebut juga memicu hal-hal negatif 

bagi para individu pencari kerja di Indonesia, salah satunya menyebabkan kecemasan dalam 

menghadapi dunia kerja. Kecemasan ini nantinya akan membawa dampak buruk bagi para pencari 

kerja. Menurunnya performa dan kepercayaan diri, kesulitan berinteraksi, hingga menyebabkan 

keputus-asaan dalam usaha mencari pekerjaan merupakan dampak buruk yang diakibatkan oleh 

kecemasan (medcom.id). Ketakutan atau kekhawatiran terhadap hal yang belum pasti terjadi ini yang 

disebut dengan kecemasan. (Kartono , K, 2003) menyatakan bahwa kecemasan merupakan bagian dari 

emosi yang memiliki kharakteristik yaitu berupa rasa takut. Perasaan tersebut muncul karena terdapat 

ancaman terhadap suatu objek yang kurang jelas sehingga menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, 

dan ketakutan. TeoriakecemasanayangadiungkapkanaolehaGhufrona&aRisnawati (2017), kecemasan 

merupakanapengalamanasubjektifayangatidakamenyenangkanmengenai kekhawatiranaatau ketegangan 

berupaaperasaanacemas, tegang, danaemosiayangadialamiaseseorang. Kecemasanaadalahaasuatu 

keadaanatertentu (state anxiety), yaituamenghadapiasituasiayangatidakapastiadanatidakamenentu 

terhadapakemampuannyaadalamamenghadapiaobjekatersebut. Halatersebutaberupaaemosiayang 

kurangamenyenangkanayangadialamiaindividuadanabukanakecemasanasebagaiasifatayangaamelekat 

padaakepribadian. 



Kecemasanatidakahanyaabersifatamerugikanatetapiajugaamempunyaiasisi positif bagi individu, 

menurut Corey (1999) kecemasanamerupakanakeadaanategangayangamemotivasiakitaauntukaberbuat 

sesuatu. Fungsinyaaadalahamemperingatkanaadanyaaancamanabahaya, yakniasinyalabagiaaego yang 

akanaterusameningkatajikaatindakan-tindakanayangalayakauntukamengatasiabahayaaituatidak diambil. 

Apabilaatidakadapatamengendalikanakecemasanamelaluiacara- caraarasionaladanaalangsung, maka 

akanamengandalkanacara-caraayangatidakarealistis, yakniatingkahalakuayangaaaberorientasiaapada 

pertahananaego. Nevid, dkk (2005) yangamendefinisikanakecemasanaadalahasuatuakeadaan emosional 

yangamemilikiaciriafisikasepertiaketerangsanganaafisiologis, aperasaanaaategangaaayangaaatidak 

menyenangkan, danaperasaanaapreshifaatauakeadaanakhawatirayangaamengeluhkanabahwaasesuatu 

yangaburukaakanaterjadi. Kecemasanamerupakanahalayangadialamiaolehasemuaaorangaketika mereka 

merasakanahalayangamengancamamereka, kecemasanasudahadianggapasebagaiabagian dari kehidupan 

sehari-hari. Kecemasanadasaraberasaladariatakut; suatuapeningkatanayangaberbahayaadariaperasaan 

takabertemanadanatakaberdayaadalamaduniaapenuhaancaman (Alwisol, 2011). 

Freud (dalam Olson dan Hergenhahn,2013: 59-60) membedakan tiga jenis kecemasan, yaitu: 

a. Kecemasanarealitas, disebabkanaolehasumber-sumberabahayaayangarillaadanaaobjektifaaadi 

lingkunganadanajenisakecemasanayangapalingamudahadiredakanaalantaranaadenganabertindak 

sesuatu, makaapersoalanamemangaakanabisaaselesaiasecaraaobjektif. 

b. Kecemasananeurotik, adalaharasaatakutabahwaaimpuls-impulsaidaaaaakanaaaamengatasi 

kemampuanaegoamenangani, danamenyebabkanamanusiaamelakukanasesuatuaaayangaaakan 

membuatnyaadihukum. 

c. Kecemasanamoral, adalaharasaaatakutabahwaaaseseorangaaakanaamelakukanaasesuatuaayang 

bertentanganadengananilai-nilaiasuperegoasehinggaamembuatnyaamengalamiarasaabersalah. 

Selain itu dari DampakaKecemasanaRasaatakutadanacemasadapatamenetapabahkanameningkat 

meskipunasituasiayangaabetul-betulamengancamatidakaada, adanaketikaaemosi-emosi iniatumbuh 

berlebihanadibandingkanadenganabahayaayangasesungguhnya, emosiaainiamenjadiaatidakaaadaptif. 

Kecemasanayangaberlebihanadapatamempunyaiadampakayangamerugikanapadaapikiranasertaaatubuh 

bahkanadapatamenimbulkanapenyaki-penyakitafisik (Cutler, 2004). Yustinus Semiun (2006) membagi 

beberapaadampakadariakecemasanakedalamabeberapaasimtom, antara lain : 

a. SimtomasuasanaahatiaIndividuayangamengalamiakecemasanamemilikiaperasaanaakanaadanya 

hukumanadanabencanaayangamengancamadariasuatuasumberaatertentuaayangatidakadiketahui

Orangayangamengalamiakecemasanatidakabisa tidur, danadenganademikianadapat 

menyebabkanasifatamudahamarah. 

b. SimtomakognitifaKecemasanadapatamenyebabkanakekhawatiranadanaaakeprihatinanaaaapada 

individuaamengenaiahal-halayangatidakaamenyenangkanaayangaamungkinaaterjadi. Individu 

tersebutatidakamemperhatikanamasalah-masalaharealayangaada, sehinggaaindividuasering 

tidakabekerjaaatauabelajarasecaraaefektif, danaakhirnyaadiaaakanamenjadialebihamerasa 

cemas. 

 

 

 



 

Safree, Yasin, & Dzulkifli (2011) menjelaskan bahwa kecemasan merupakan hasilapemikiran 

danaperasaanakurangamenyenangkanayang disebabkan suatuakondisiayangabelumadapat diprediksi. 

Stuart (2013) membagi faktor penyebab kecemasan tersebut menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor 

eksternal. Untuk faktor internal meliputi: 1) Usia; 2) Stressor; 3) Lingkungan; 4) Jenis Kelamin; 5) 

Pendidikan, sedangkan untuk faktor eksternal meliputi: 1) Ancaman Integritas Fisik; 2) Ancaman 

Sistem Diri. Selanjutnya bukan hanya menunggu semua faktor tersebut ada pada diri individu, 

melainkan cukup ada satu faktor saja yang menjadi masalah maka kecemasan bisa muncul pada 

individu. Kemudian ditambahkan lagi oleh Durand dan Barlow (2006, h. 161-164) bahwaafaktor- 

faktorayangajugaaadapat mempengaruhi terjadinya kecemasan   diantaranya adalah kontribusi 

biologis, psikologis, dan sosial. Waqiati, dkk (2010) menyatakanabahwaakecemasanadalam 

menghadapiaduniaakerjaamerupakanasebuahabentukaresponayangabersifatanegatifaamunculaadalam 

bentukaresponasepertiatakut, cemas, danakhawatiramengenaiaketersediaanalapanganapekerjaan. 

Kecemasanamemilikiadampakanegatifasepertiakehilanganamotivasi, pesimisaadalamaaamenghadapi 

tantanganadunia kerja, bahkanaadaayangabermalas-malasanaatauatakutauntukamencariakerjaasetelah 

lulusananti. Halasepertiainiaakanamerugikanamengingatabahwaausiaasetiapatahun semakin bertambah. 

Jikaakeadaanasepertiaituaaakanaamembuataakesulitanaadalamaamencariaapekerjaan, karenaaaterdapat 

perusahaanaatauainstansiayangamemilikiapersyaratanausiaamaksimalaberapaatahun. 

Peluangakerjaayangasemakinasempit, persainganayangasemakinaketat, pengangguranayang 

semakinabanyak, pengalamanayangasedikit, kurangnyaapengetahuanadanaketerampilanasertaasikap 

danaperilakuamenjadi selalu menjadi bahan pikiran individu yang selalu melahirkan kecemasan dalam 

menghadapi dunia kerja. Kecemasan menghadapi dunia kerja adalah sebuah kondisi dimana ketakutan, 

keraguan, kecemasan dan kegelisahan akan mengubah kondisi yangseharusnya tidak terjadi di masa 

mendatang (Zaleski, 1996). Kecemasan dalam menghadapi dunia kerja tentu dirasakan oleh para calon 

pencari kerja. Salah satu yang masuk kategori ke dalam calon pencari kerja adalah Siswa Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Selain dipersiapkan menuju perguruan tinggi, siswa SLTA juga mulai 

dipersiapkan untuk dapat bersaing dan memasuki dunia kerja.Pilihan untuk memasuki dunia kerja atau 

perguruan tinggi terlebih dahulu merupakan pilihan dari para siswa itu sendiri atau orang yang 

berpengaruh bagi mereka. 

Siswa SLTA sendiri terbagi menjadi 2, yaitu siswaaSekolahaMenengahaAtasa (SMA) adan 

siswaaSekolahaMenengahaKejuruan (SMK). Siswa SMA sendiri adalah siswa SLTA yang masih 

umum, di mana pengetahuan yang mereka dapatkan di satu sekolah dengan sekolah lain rata-rata sama. 

Siswa SMAamemilikia3ajurusanayaituaIlmuaPengetahuanaAlam (IPA), IlmuaPengetahuanaSosial 

(IPS) dan Bahasa. Mereka diberi pengetahuan umum serta banyak teori dan lebih dipersiapkan untuk 

memasuki perguruan tinggi dibandingkan untuk bekerja. Sedangkan siswa SMK adalah siswa SLTA 

yang mana diberi pengetahuan lebih spesifik terkait dunia kerja. Mereka adalah siswa yang memang 

dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Dalam aktivitas sekolah, tidak hanya teori melainkan 

banyak praktik yang siswa SMK lakukan sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Beberapa contoh 

jurusan yang ada pada 



SMK yaitu jurusan bangunan, listrik, komputer, sekretaris, kesehatan hingga jurusan tata boga. Oleh 

sebab itu mereka secara logika lebih siap untuk bekerja dibandingkan siswa lulusan SMA. 

Siswa SMKaselainadituntutauntukamenguasaiakopetensi-kompetensiayangaadiberikan, juga 

dituntutauntukamenjadiaseorangaindividuayangakreatif, sehinggaadapatamenghasilkanainovasi-inovasi 

baru, abaikaituadalamamenghasilkanaprodukaatauamemberikanapelayananaberupaaajasa. Disamping 

itu, selainadisiapkanauntukamenjadiacalonatenagaaprofesional, dalamapendidikanaformalnyaaseorang 

siswaaSMKajugaadibekaliapengetahuanadanaakeahlianaauntukaberwiraswasta. Dengan banyaknya 

tuntuntan dari masyarakat hal ini yang membuat siswa SMK menjadi lebih cemas. Calon Pencari kerja 

pasti akan merasakan kecemasan menghadapi dunia kerja. Salah satu orang yang masuk dalam kategori 

calon pelamar kerja adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SLTA). Selain mempersiapkan kuliah, 

siswa SMA juga mempersiapkan diri untuk bersaing memasuki dunia kerja. Pengaruhi mereka. Meski 

siswa SMK lebih siap untuk bekerja, tampaknya siswa SMK sendiri memiliki masalah kecemasan 

tersendiri. Selain bersaing dengan siswa SMK untuk mendapatkan keterampilan yang lebih baik, juga 

fakta bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA. 

KepalaaDinasaPendidikanaDKIaJakarta, Larso Marbunayangamenilaiabahwaalulusanadari 

SMKamemilikiakompetensiayangarendahadanakualitasalulusanaSMKayangatidakaasesuai dengan 

permintaanapasaraaseinggaaalulusanaaSMKabanyakayangamenganggur (http://www.republika.co.id). 

Menurut Sudrajat dalam buku Kiat Mengentaskan Pengangguran, menyebutkan bahwa faktor yang 

menyebabkan terjadinyaabanyakapengangguranaadalaharendahnyaakualitasapendidikanaamasyarakat. 

Namun, ironinyaapendidikanaaSMKaatidakaamampuaamenjaminaalulusannyaaauntukadapatamenjadi 

pekerjaatetapadiadalamasebuahaperusahaan. Terlihat bahwa tingkat pengangguran di tingkat SMK 

masih cukup tinggi. Inilah yang dirasakan siswa SMK yang memiliki kebutuhan sosial yang lebih 

besar. SMK siap bekerja, namun di sisi lain SMK lebih banyak dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan 

sosial yang berlebihan atau yang tidak dapat dipenuhi oleh siswa dalam pekerjaan terkait akan 

menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Masyarakat meyakini bahwa mata kuliah yang dipelajari 

siswa SMK lebih menitikberatkan pada dunia kerja, sedangkan siswa SMA belajar teori dan 

pengetahuan umum. Siswa SMK juga mendapatkan pelatihan untuk mempersiapkan diri menghadapi 

dunia kerja sesuai dengan kemampuan yang dipelajarinya. Karena persyaratan semakin tinggi, siswa 

SMK semakin cemas.Olehakarenaaitu, SMKaharusamampuamenghasilkanalulusanadenganastandar 

kemampuanayangadiharapkanaduniaakerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan, daya adaptasi, dan daya saing tinggi yang sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. Atas dasar itu, penyelenggaraan pendidikan sekolah kejuruan selalu disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Kesepakatannya, lulusanaSMKaakanamampuamenjadiatenagaakerja 

denganatingkatakemampuanaatauapersiapanakerjaayangatinggiaasetelahaaaamengalamiaaaaaaaproses 

pembelajaranadiasekolahadanaprosesapelatihanadiaduniaakerja. 

 

 

 

 

 

 



Menurut Bandura (dalam Nevid, Rathus, & Greene, 2005), bila individuapercayaabahwa 

dirinyaatidakamempunyaiakemampuanauntukamenghadapiatantanganayangadihadapiadalamahidupnya

,makaaindividuatersebutaakanamerasaasemakinacemasaabilaamenghadapiasuatuaatantangan, seperti 

tantanganadalamamenghadapiaduniaakerja. Kecemasan menghadapi dunia kerja yang dihadapi siswa 

SMK berupa ketakutan tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus karena banyaknya jumlah lulusan 

SMK serta lulusan perguruan tinggi dari jurusan yang sama sehingga memungkinkan individu lain 

lebih terampil dan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini sebagaimana diungkap 

oleh Ramaiah (2003) yang menyatakan bahwaakecemasanaadalahasesuatuayangamenimpaaahampir 

setiapaorangapadaawaktuatertentuadalamaakehidupannya. Kecemasanaamerupakanareaksiaaanormal 

terhadapaasituasiaayangasangatamenekanakehidupanaseseorang. Kecemasanabisaamunculasendiri atau 

bergabungadenganagejala-gejalaalainadariaberbagai gangguan emosi. Jumlah lulusan SMK dan SMA 

terus bertambah, namun lapangan kerja yang tidak mencukupi dan persaingan yang ketat yang harus 

dihadapi menyebabkan banyak lulusan SMK dan SMA kehilangan pekerjaan. Saat ini, siswa SMK 

yang sedang menempuh pendidikan akan dikuatirkan jika setelah lulus tidak bisa mendapatkan 

pekerjaan atau melakukan pekerjaan di luar bidang profesinya. Terutama bagi calon pencari kerja yang 

kurang memiliki keterampilan dan persiapan menghadapi dunia kerja. Situasi ini akan menimbulkan 

kecemasan dalam banyak hal. Inilah yang harus disadari dan dipersiapkan oleh para pencari kerja yang 

akan memasuki dunia kerja. 

Meningkatnya jumlah lulusan SMK dan SMA, tanpa diimbangi dengan tersedianya lapangan 

pekerjaan yang memadai, serta persaingan ketat yang harus dihadapi menyebabkan banyak dari lulusan 

SMK maupun SMA yang menganggur. Untuk saat ini, bagi pelajar SMK dan SMA yang sedang 

menempuh pendidikan akan merasa khawatir apabila setelah lulus tidak memperoleh kerja ataupun 

mendapatkan pekerjaan di luar bidang yang mereka kuasai. Khususnya bagi calon pelamar kerja yang 

kurang memiliki ketrampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Keadaan tersebut dapat memicu 

banyak pihak menjadi cemas. Hal tersebut yang harus diwaspadai serta dipersiapkan oleh para pencari 

kerja yang akan memasuki dunia kerja 

 

 
METODE PENELITIAN 

TipeaPenelitianainiaadalahaPenelitianaKuantitatia.Menurut Sugiyono (2015) 

Metodeakuantitatif dinamakanametodeatradisional, karenaametodeainiasudahacukupalamaadigunakan 

sehinggaasudahamentradisiasebagaiametodeapenelitian. Metodeainiadisebut sebagaiaaaametode 

kuantitatifakarena dataaapenelitianaaberupaaangka-angkaadanaanalisisamenggunakanastatistik. 

Adapunajenisapenelitianakuantitatifainiaberupaastudiakomparatif 

Pengambilanasampeladalamapenelitianainiamenggunakanateknikapurposiveaasamplingaadalah 

pengambilanasubyekaberdasarkanaciriaatauasifatatertentuayangaberkaitanadenganapenelitianatersebut 

(Rahayu & Suroso, 2016). Penelitiamemilihateknikapurposiveasamplingadikarenakanaadaabeberapa 

kriteriaayangapenelitiatetapkanasehinggaasampelanantinyaasesuaiadenganatujuanapenelitianaselainaitu 

Alasannyaamenggunakanapurposiveasamplingakarenaapengambilanajumlahasampelapenelitian 



disesuaikanadenganaapaayangadikehendakiaolehapeneliti. Purposiveasamplingadigunakanaaadengan 

menentukanakriteriaakhususaterhadapasampel, adapunakriteriaaayangaadijadikanaasebagaiaasampel 

penelitianaadalahaaSiswaaSMAadanaSMKakelasaakhir ( kelas XII) yangaakanamenghadapiadunia 

kerja. Sehubungan adenganahalatersebut, makaavariabel-variabeladalamapenelitianainiasebagaia 

berikut : 

a. Variabel Bebas adalah : Jenis Pendidikan SLTA (Variabel X ) 

b. Variabel Terikat adalah: Kecemasan menghadapi dunia kerja. (Variabel Y) 

Dalam penelitian ini subjek penelitian Siswa SMK Dharma Bahari Surabaya dan SMA Wijaya 

Putra Surabaya sejumlah 184 subyek terdiri dari 92 siswa SMK dan 92 siswa SMA. 

PadaapenelitianainiadenganaskalaaKecemasanaujiarealibilitasaalataukuradalamaapenelitianaini 

menggunakanaSPSSa25adanahasilayangadidapatkanaCronbach’saAlpha (α) = 0,935 dimana p>0.3 

dikatakanatinggi, artinyaainstrumenapengukuranayangadipakaiadalamapenelitianainiareliabel. Teknik 

analisis data menggunakan independet sample t-tes.. Teknik t-test adalah statistik yang dipergunakan 

untukamengujiasignifikansiaperbedaana2abuahameanaayangaberasalaadariaaduaaabuahaaaadistribusi 

(Winarsunu, 2006). Analisis dataasecaraalengkapadilakukanadenganaindependet sample t-tes.Uji-t 

yaituasuatuacaraamembandingkana2akelompokasubjekadenganamencariaperbedaaanameanadari kedua 

jenisasubjekayaituaSiswaaSMKadanaSiswaaSMA. 

Data yang digunakan telah diuji prasyarat normalitas dan Homogenitas. Hasil penghitungan 

sebagai berikut : 

Uji ini dilakukanadenganamenggunakanatehnikaanalisisaKomolgorov-SmirnovadalamaprogramaSPSS 

25.0 for Windows. Dataadikatakanamemenuhiadistribusiaanormalajikaasignifikansialebihabesar 

daripada 0,05 (p>0,05). 

Tabel 1 Uji Normalitas 

 

Variabel 
Kolmogorov Smirnov 

Keterangan 
Sig. 

 
0,566 

Kecemasan 

Menghadapi 

Dunia Kerja 

 
Normal 

 
 

Uji homogenitas denganamenggunakanaLeveneaTestamemiliki kriteriaapengujianayaitu, nilai 

probabilitasa (sig.) lebihabesaradari 0,05 makaadataaberasaladariapopulasiayangamempunyaiavarianasama. 

sedangkanajikaanilaiaprobabilitas (sig.) lebihakeciladari 0,05 makaadataaberasalaadariaapopulasiaayang 

mempunyaiavarianatidakasama. 

Berdasarkanahasilaperhitunganaantaraadata  aSiswaaSMAadanaSMKadapatadiketahuiabahwa 

antaraadataadiaSMAadenganaSMKaberasaladariapopulasiayangamempunyaiavarian sama yang ditunjukkan 

dengan signifikansi yaitu 0,593 (p > 0,05). 



Tabel 2 Test of Homogeneity of Variances 
 

Levene 

Statistic 

df 1 df 2 Sig 

,287 1 174 0,593 

 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perhitungan analisis data melalui uji t di peroleh t= 6,317 dengan p = 0,000 (p˂0,05). Hal 

ini menunjukkan ada perbedaan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja antara siswa SMA dan 

SMK sehingga Hipotesis yang berbunyi ada perbedaan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja 

antara siswa SMA dan SMK diterima. Berdasarkan Uji mean empiris dan mean hipotesis di ketahui 

nilai Mean empiris SMK 122,33 dengan mean hipotesis SMK 84. Nilai mean SMA sebesar 108,82 

dengan mean hipotesis SMA sebesar 92. Menunjukkan bahwa kecemasan dalam menghadapi dunia 

kerja antara siswa SMK lebih tinggi dibandingkan dengan SMA . 

Tabel 3 Independent Samples Test 
 

Jenis Pendidikan t-test for Equality of Means  

Equal variances 

assumed 

t Sig. (2-tailed) 

6,317 ,000 

 

Kecemasanamerupakanapengalamanasubjektifayangaberhubunganadenganaareaksiaaafisiologis 

(misalnya, ketegangan otot, peningkatan denyut jantung, berkeringat), kognitif (misalnya, berpikir 

tentang dugaan bahaya, sering dalam bentuk apa-seandainya), danaperilakua (misalnya, menghindari 

situasiakecemasan). Ketikaareaksi-reaksiatersebutamunculamelebihiabahaya yang terjadi 

sesungguhnyaamakaadapatamenggangguaaktifitasadanafungsiapadaaakehidupanaasehari-hari, maka 

dianggapaasebagaiamaladaptif. (Mortensen, 2014). Nevid, Ratus, dan aGreene (2003) menyatakan 

bahwaasalahasatuasumberakecemasanaseseorangaadalahakarier. Kecemasanayangadilakukanaaoleh 

siswaadalamamenghadapiaduniaakerjaamempunyaiapengaruhanegatif, bilaakecemasan tersebut 

menjadiafaktorapenghambatabagiakeberhasilanasiswaasepertiamunculnyaaperasaanaakhawatir, was-

was, takut, sehinggaamenggangguakonsentrasiasiswaaaatauaamenimbulkanaarasaaapesimisaadalam 

menghadapiaduniaakerjayangadapatamengakibatkanakegagalan. Menurut Semiun (2006) menyebutkan 

bahwaakecemasanaadalahakeadaanategangayangaberkaitanadenganaperasaanaaatakut, khawatir, 

perasaanabersalah, perasaanatidakaamanadanakebutuhanaakanakepastian. 



Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecemasan dalam mengahadapi 

dunia kerja antara siswa SMA dan SMK Surabaya. Dari Hasil Hipotesis yang dilakukan menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kecemasan dalam menghadapi dunia kerja   pada 

siswa SMA dan SMK dengan P Value (Sig)˂0,005 (p=0,000). Hasil statistic menunjukkan 

menunjukkan bahwa Kecemasan dalamamenghadapiaduniaakerjaapadaasiswaaSMKalebihatinggiadi 

bandingkanadenganasiswaaSMAadengananilaiamean sebesar dan SMK dengan nilai mean sebesar 

124,03. 

  KecemasanadalamamenghadapiaduniaakerjaaolehasiswaaSMKatermasukakedalamakecemasan 

fundamental. Kecemasanafundamentalamerupakanasuatuapertanyaanatentangasiapaadirinya, untuk apa 

hidupnyaadanaakanakemanakahakelakahidupnyaaberlanjut (Pedak, 2009). Kecemasan ini disebut 

sebagai kecemasan eksistensial yang mempunyai peran funadamental bagi kehidupan seseorang. 

Tujuan pemerintah memajukanabidangapendidikanabidang kejuruan adalah agar setelah lulusanaSMK 

siswaadiharapkanamampuabersaingadiaduniaakerja. Siswa SMK cenderung mengalami kecemasan 

karena merasa terancam, gugup dan takut untuk memulai dalam menghadapi dunia kerja, kecemasan 

fundamental ini muncul pada siswa SMK karena telah memiliki harapan dalam mencapai tujuan dari 

hidup selanjutnya untuk siap bekerja. Hal tersebut menyebabkan siswa SMK memiliki kecemasan 

yang lebih tinggi dibandingkan siswa SMA, karena mereka telah diberi persiapan untuk 

menghadapi dunia kerja namun sebagian dari mereka merasa belum memiliki kesiapan dalam bersaing 

untuk bekerja di karenakan adanya tuntuntan yang terlalu tinggi dari masyarakat maupun dunia kerja 

yang membuat siswa SMK semakin cemas. Terbukti penelitian milik Darajat (2001) hal yang 

ditakutkan atau dikhawatirkan individu dalam menghadapi dunia kerja yaitu karena sempitnya 

lapangan pekerjaan dan persaingan yang ketat membuat para siswa mengalami kecemasan. Kecemasan 

adalah respons emosional dan perilaku adaptif rangsangan mengancam, hadir dari bayi dan penting 

untuk kelangsungan hidup. Sedangkan Siswa SMA memiliki kecemasan lebih rendah dalam 

menghadapi dunia kerja dikarenakan siswa SMA lebih fokus ke perguruang tinggi untuk 

mengembangkan ilmu dimiliki agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

KecemasanadalamamenghadapiaduniaakerjaaolehasiswaaSMKasebagaiasuatuabentukaperasaan 

ketakutanadanakekhawatiranaterhadapaketersediaanalapanganaapekerjaanaayangaadapatamenghambat 

terpenuhinyaakebutuhan-kebutuhanayangabertujuanauntukamengubahakeadaan hidupnya menuju lebih 

baik. Siswa SMK telah diberikan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk siap 

dalam menghadapi dunia kerja, namun dalam kenyataanya terjadi kurangnya lapangan pekerjaan yang 

tersedia serta persaingan cukup ketat dalam masuk dunia kerja. Hal tersebut menyebabkan siswa SMK 

kurang percaya diri sehingga mereka memiliki kecemasan dalam menghadapi tantangan dunia kerja 

yang akan dihadapinya setelah lulus. Berbeda halnya dengan siswa SMA mereka memiliki rasa percaya 

diri sehingga tingkat kecemasan yang dirasakan rendah, karena sebagian dari mereka setelah lulus dari 

SMA melanjutkan untuk pendidikan perguruan tinggi. 

Persiapan yang dibutuhkan oleh siswa SMK dalam memasuki dunia kerja yakni meliputi 

kemampuan hardskills maupun soft skills. Kemampuan hardskills yang diterima oleh siswa SMK 

berbeda dengan siswa SMA. Siswa SMK menerima pendidikan secara teori dan praktik, berbeda 

halnya dengan siswa SMA yang menerima lebih banyak pendidikan secara teori tanpa praktik. 

Kesiapan siswa peserta didik khususnya siswa SMK dalam bentuk soft skills yakni kesiapan mental 

bagaimana siswa dapat berkomunikasi baik dengan rekan kerja maupun pimpinan, bekerjasama dalam 

team maupun individu serta dalam menyelesaikan permasalahan pekerjaan. Penelitianayangadilakukan 



oleh (Dinata, 2014) menjelaskanabahwaahubunganaantaraakesiapanakerjaadanakecemasanaadalam 

menghadapiaduniaakerja. Dalamamempersiapkanadiriauntukamemasukiaduniaakerjaasiswa seharusnya 

memilikiakemampuanahardaskillsasepertianilaiaakademikayangabaikadanasoftaskills bagaimana siswa 

mampuamenyelesaikanamasalahapekerjaanayanganantiaakanadiahadapinyaasertaabagaimanaaaasiswa 

dapataberkomunikasiadenganabaik, siswa jugaaharusamemilikiakesiapanasikapamental sehingga 

ketika di dunia kerja siswa sudah biasa beradaptasi dengan lingkungan kerja. 

Siswa yang berada pada usia remaja umumnya sudah mampu menentukan pilihan karirnya 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, mampu menentukan alternatif karir yang akan dipilih serta 

memiliki kesiapan untuk memasuki karir tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa siswa 

SMKayangaakanamenghadapiaduniaakerjaaamerekaaaakanaabersaingadenganaalulusanalainnyaauntuk 

mendapatkanasuatuapekerjaan. Hal iniamembuatasiswaaSMKayangaakanamenghadapiaduniaakerja 

mengalamiakecemasan. Nevid, Ratus, dan Greene (2003) menyatakanabahwaasalahasatuasumber 

kecemasanaseseorangaadalah karir. Sedangkan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi 

mereka akan lebih memilih untuk bekerja dan siap bersaing dengan siswa SMK maupun lulusan 

lainnya. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan kecemasan siswa SMK lebih tinggi yaitu membayangkan 

kepastian mendapatkan pekerjaan, cemas menghadapi panggilan wawancara kerja, cemas karena 

ketidakjelasan bidang kerja yang diminati atau yang akan diambil, serta cemas memikirkan keharusan 

mendapatkan pekerjaan yang tetap (Juliarti, 2007).  

Apa yang disampaikan Parasit (2007) mengenai penyebab kecemasan juga sesuai dengan apa 

yang dirasakan oleh siswa SMK dan SMA. Pada faktor internal seperti siswa SMK yang merasa soft 

skill mereka rendah, padahal hardskill mereka bagus. Mereka lebih melihat kekurangan mereka 

dibandingkan dengan kelebihan mereka. Lalu faktor eksternal seperti meliputi respon dari sikap 

lingkungan, termasuk berpikir bahwa memasuki dunia kerja bukan hanya membutuhkan skill, 

melainkan koneksi atau orang dalam yang berpengaruh. 

TerkaitahasilapenelitianayangamenunjukkanakecemasanamenghadapiaduniaakerjaapadaaSiswa 

SMKadalamakategoriatinggi, halatersebutadapataterjadiakarenaasaatainiaterdapatabanyakalowongan 

pekerjaanayangadiperuntukkanabagialulusanasemuaajurusanasepertiapegawaiaabank, salesaaproduk, 

customeraservice, adminasosialamedia, operatoracallacenter, hinggaamanagementatraneea 

(Wicaksono, 2017) yangatidakaterlaluamemperhatikanalatarabelakangapendidikanapekerja. Selainaitu, 

dalamaapenelitiannyaaamenunjukkanabahwaaasemakinaabertambahnyaaausiaaaaindividuaamakaaaada 

kecenderunganakecemasanayangadirasakanasemakinamenurun. Halatersebutadapataadikarenakan 

adanyaaaprosesaaadaptasiaaindividuayangadilakukanasecaraaterusamenerusasehinggaindividu mampu 

seimbangadalam amenghadapialingkunganamenekan (Lutfa & Maliya (2008). 

 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

kecemasan dalam menghadapi dunia kerja siswa SMK lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMA. 

Hal ini di karenakan Adanya Tuntutan sosial dari masyarakat yang mengharuskan siswa SMK untuk 

terjun ke dunia kerja. Harapan terhadap siswa SMKaadalahamutualulusanayangaamempunyai 

kompetensiasesuaiabidangakeahlianadanaditerimaadiaDuniaaUsahaaatauaDuniaaIndustria (DU/DI) 

atauamampu 



mengembangkanamelaluiawirausaha, olehakarenaaituasiswaaSMKadisiapkanauntukabekerjaadan 

terjun alangsungakealapangan. Individuayangalebihadiatuntutaakanalebihacemasadalamamenghadapi 

duniaakerja. 

Tuntutan merupakan sumber dari kecemasan. Siswa SMK yang dibekali dengan praktik 

individu lebih siap karena siswa SMK lebih siap dan di bekali berbagai macam keterampilan dari 

sekolah di bandingkan dengan siswa SMA maka siswa SMK akan lebih cemas dalam menghadapi 

dunia kerja. Hal ini yang akan mengakibatkan dampak kecemasan bagi siswa SMK menurut (Yustinus 

Semiun 2006) sepertiaSimtomasuasanaahatiaIndividuayangamengalamiakecemasanamemiliki perasaan 

akanaadanyaahukumanadanabencanaayangamengancamadariasuatuasumberaatertentuaayangaaaatidak 

diketahui. Orangayangamengalamiakecemasanatidakabisaaatidur, danaadenganaademikianaadapat 

menyebabkanasifataamudahaamarah. KeduaaSimtomaakognitifaaKecemasanadapataamenyebabkan 

kekhawatiranadanakeprihatinanapadaaindividuamengenaiahal-halayangatidakaaamenyenangkanaayang 

mungkinaterjadi.  

Saran 

1. Bagi Subjek Penelitian 

a. Siswaadiharapkanaterusameningkatkanakemampuanaakademisaaabaikaaasecara aateori 

maupunapraktek, denganabelajaradanaberlatihasecaraasungguh-sungguh terutamaapada 

waktuapraktekakerjaasehinggaaakanamemilikiatingkataketerampilanadanaapengalaman 

kerjaayangacukup. 

b. Siswa senantiasaamenampilkanaacitraaadiriaayangaaapositifaaabaikaaadalamaabertutur 

kata/berkomunikasi, berpenampilanamaupunadalamaberperilaku. 

c. Siswaadapatamengeksplorasiapotensiadiriasecaraamaksimalaagaradapataaberkembang 

melaluiakegiatan/pelatihanayangadiadakanapihakasekolah. 

2. Bagi Sekolah 

a. Sekolah diharapkanamampuamenyediakanasaranaaadanaaaprasaranaaapembelajaranaaserta 

mengoptimalkanaapemanfaatannyaaauntukaamendukungaaprosesaapembelajaranadalamausaha 

mencapaiatujuan. 

b. Sekolah diharapkan lebih meningkatkan kemampuan siswanya dengan memberikan dasar 

pengetahuan, keterampilanadanasikapakerjaayangaakuataagaraamempermudahaasiswaaauntuk 

menyesuaikanadiriaketika amelaksanakanapraktekakerjaadiaduniaausaha/industri 



c. Sekolah dapataMeningkatkan soft skiil dan hard skill siswa dengan pelatihan Public speaking, 

workshop desain web, kompetisi presentasi website, Pelatihan Leardship. 

d. Sekolah dapat melakukan peningkatan soft skills, agar potensi yang dimilikinya dapat 

berkembang lebih optimal sehingga ketika lulus dan terjun di dunia kerja siswa akan memiliki 

soft skills yang baik. 

e. Untukamemperlancaraprosesapembelajaranaterutamaauntukapelatihanadiaduniaausaha/industri 

sekolahadiharapkanamampuamenjalinahubunganasebanyak-banyaknya denganaduniaaausaha/ 

industri, sehinggaaakanaamempermudahapenempatanasiswaadalamapraktekakerjaayangasesuai 

denganabidangakeahliannya 

f. Sekolah dapatamembantuamengarahkanakarirasiswaamelaluiaabeberapaaacaraaaaseperti 

Memberikanakonselingakarirapadaasiswa, sehinggaasiswaadapatamerencanakanadanamemilih 

karirayangasesuaiasertaamemberikanapelatihanauntukameningkatkan soft skillsasiswaadalam 

menghadapiaduniaakerja 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagiapenelitiaselanjutnyaayangainginamelakukanapenelitianayangberkaitan dengan kecemasan 

menghadapiaduniaakerjaahendaknyaamemperhatikanafaktor-faktoralainyang menyebabkan munculnya 

kecemasanamenghadapiaduniaakerjaapadaasiswaaSMKadanaSMA. 
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