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ABSTRAK 

Safitri, Wahyu. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

Berkaitan dengan Prestasi Belajar Pada Kelayan Panti Bina Remaja Wira Adi Karya 

Ungaran Angkatan II Tahun 2010.  Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing Dr. Imam Tadjri, 

M.Pd. dan Drs. Eko Nusantoro, M.Pd. 

 

Kata kunci: Faktor-Faktor Penyebab Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

Berkaitan dengan Prestasi Belajar.  

 
Kesuksesan dalam dunia pendidikan tidak selamanya menjamin sukses dalam 

dunia pekerjaan dan karier. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, karena banyak 

fenomena yang terjadi di sekitar kita bahwa seseorang berhasil dalam menyelesaikan 

pendidikan dengan jenjang dan prestasi yang memuaskan, namun pada akhirnya tidak 
memperoleh pekerjaan dan menjadi pengangguran. Semua itu terjadi karena semakin 

ketatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Dunia kerja merupakan tantangan 

yang harus di hadapi, sehingga dibutuhkan kesiapan kerja yang matang dan kepercayaan 
diri yang tinggi dalam menghadapinya. Faktor – faktor penyebab kecemasan menghadapi 

dunia kerja berkaitan denga prestasi belajar terdiri dari konflik, frustasi, ancaman, harga 

diri dan lingkungan. Permasalahannya adalah apakah faktor – faktor penyebab kecemasan 
menghadapi dunia kerja yang berkaitan dengan prestasi belajar pada kelayan Panti Bina 

Remaja Wira Adi Karya Ungaran Angkatan II tahun 2010?. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kecemasan menghadapi dunia kerja 

berkaitan dengan prestasi belajar pada kelayan di Panti Bina Remaja Wira Adi Karya 
Ungaran.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. variabelnya yaitu 

faktor – faktor penyebab kecemasan menghadapi dunia kerja yang berkaitan dengan 
prestasi belajar. Populasi dalam penelitian adalah kelayan Panti Bina Remaja Wira Adi 

Karya Ungaran Angkatan II Tahun 2010. Responden dalam penelitian adalah semua 

kelayan. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah skala psikologis tentang faktor – faktor penyebab kecemasan 
menghadapi dunia kerja berkaitan dengan pretasi belajar.  

Berdasarkan analisis persubvariabel dari faktor Konflik sebagai penyebab 

kecemasan menghadapi dunia kerja berkaitan dengan prestasi belajar menunjukkan 
persentase sebesar 70,8%.  Faktor Frustasi sebagai penyebab kecemasan menghadapi 

dunia kerja berkaitan dengan prestasi belajar menunjukkan persentase sebesar 59,07%. 

Faktor Ancaman sebagai penyebab kecemasan menghadapi dunia kerja berkaitan dengan 
prestasi belajar menunjukkan persentase sebesar 50,35%. Faktor Harga diri sebagai 

penyebab kecemasan menghadapi dunia kerja berkaitan dengan prestasi belajar 

menunjukkan persentase sebesar 73,4%. Faktor Lingkungan sebagai penyebab kecemasan 

menghadapi dunia kerja berkaitan dengan prestasi belajar menunjukkan persentase 
sebesar 67,83%.  

Berdasarkan kesimpulan di atas  disarankan bagi Kepala Panti sebaiknya lebih 

memberikan perhatian pada keberadaan bimbingan dan konseling, terutama dalam hal 
pengembangan pribadi guru pembimbing agar para guru pembimbing dapat lebih antusias 

dalam menerima hal-hal yang baru tentang bimbingan dan konseling. Bagi kelayan 

sebaiknya lebih mengembangkan potensi diri dan percaya diri dengan kemampuan yang 
dimiliki, sehingga diharapkan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.  

 


