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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini memaparkan pendahuluan mengenai hal yang mendasari kenapa 

penelitian ini dilakukan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

   

A. Latar Belakang Penelitian 

Stres merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dari kehidupan 

manusia (Lazarus & Folkman, 1984). Stres didefinisikan sebagai respon 

umum dari tubuh ketika dihadapkan pada tuntutan yang melebihi kapasitas 

dari individu, baik tuntutan secara fisik ataupun emosional (Bakar & Ishak, 

2014). Banyak hal yang dapat memicu timbulnya stres bagi individu, salah 

satunya seringkali ditemukan di tempat kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

dalam situasi pekerjaan dewasa ini, banyak hal yang berpotensi untuk 

menjadi stressor atau kondisi yang dapat menimbulkan stres bagi karyawan. 

Adanya fenomena MEA yang diberlakukan mulai Januari 2016 (News 

2015), memungkinkan munculnya job insecurity bagi karyawan karena 

posisinya yang bisa kapan saja digantikan oleh orang lain. Selain itu, beban 

kerja yang tidak sesuai, pekerjaan yang monoton, konflik peran, ambiguitas 

peran, konflik dengan atasan ataupun rekan kerja, deadline, perubahan dalam 

perusahaan, dan situasi lainnya yang terjadi di perusahaan yang tidak sesuai 

dengan kapasitas karyawan dapat menjadi stressor bagi karyawan (Spector, 

2000; Römer, Rispens, Giebels, & Euwema, 2012; Vanderpool & Way, 

2013).  

Untuk mengatasi situasi stres yang dihadapi oleh karyawan di tempat 

kerja, karyawan dapat melakukan respon otomatis berupa coping. Coping 

dapat didefinisikan sebagai respon yang diarahkan untuk mengurangi tekanan 

fisik maupun psikologis yang berhubungan dengan suatu kejadian yang 

menimbulkan stres dan pertentangan dalam hidup (Snyder, 1999). Dengan 

melakukan strategi coping yang efektif, stres yang dialami oleh karyawan 

dapat berkurang dan dapat membantu karyawan dalam menjaga kesehatan
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mental dan fisiknya (Cheng, Mauno, & Lee, 2014). Coping strategy dapat 

dikatakan efektif ketika berhasil memenuhi fungsi tugas dari coping, inti dari 

tugas coping adalah mengurangi tension yang dirasakan oleh individu 

(Lazarus, 2006).  

Menurut Lazarus & Folkman (1984) strategi coping dibagi menjadi 

dua, yaitu problem-focused coping dan emotion-focused coping. Problem-

focused coping merupakan upaya yang dilakukan yang mengarah langsung 

pada penyelesaian masalah, menemukan alternatif solusi, mempertimbangkan 

kerugian dan keuntungan dari solusi, serta melakukan tindakan. Problem-

focused coping bertujuan untuk membantu karyawan untuk mengelola atau 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, problem-focused 

coping lebih mungkin terjadi ketika kondisi yang sedang dihadapi dinilai 

merupakan kondisi yang dapat dirubah. Sedangkan emotion-focused coping 

merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi gejala emosional yang 

dialami dengan cara melakukan berbagai strategi. Emotional-focused coping 

digunakan untuk mengelola harapan dan optimisme, menghindari fakta dan 

implikasi, menolak untuk mengakui hal yang paling buruk, bertindak seolah-

olah apa yang terjadi bukanlah suatu masalah, dll. Emotional-focused coping 

ini berfokus pada mengelola emosi bukan penyelesaian masalah, serta 

seringkali terjadi ketika dirasa tidak ada yang dapat dilakukan untuk 

mengubah bahaya, ancaman, atau kondisi yang ada. Problem-focused dan 

emotional-focused coping bisa dikatakan efektif atau tidak efektif tergantung 

pada pemenuhan fungsi tugas dari coping, yaitu mengurangi tension yang 

dirasakan. 

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 29 Maret – 1 April 2016 terhadap tiga karyawan di 

Bandung yang seringkali menghadapi situasi yang menimbulkan stres. Ketika 

dihadapkan pada situasi yang diluar kemampuan mereka, mereka akan 

melakukan berbagai cara yang dianggap dapat membantu dalam menghadapi 

situasi tersebut. Ada yang memilih untuk bertanya dan mencari solusi kepada 

pihak lain yang dianggap lebih berpengalaman dalam mengatasi situasi yang 
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mereka hadapi. Ada pula yang hanya meluapkan keluh kesah akan situasi 

yang menyulitkan mereka kepada atasan.  

Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu akan melakukan coping 

strategy yang berbeda-beda sesuai dengan penilaian mereka terhadap situasi 

yang dihadapi. Akan tetapi, coping yang dilakukan oleh karyawan tidak 

selamanya efektif, ada kalanya karyawan melakukan coping yang tidak sesuai 

dengan situasi yang ada. Carver (1997) mengistilahkan coping yang justru 

menghambat atau mengganggu proses penyelesaian masalah sebagai less 

useful coping atau avoidant coping, dimana tipe coping ini berfokus pada 

menghindari situasi yang ada. Hal ini mengakibatkan tension yang ada malah 

semakin bertambah, sehingga dapat menjadi mediator antara stres dengan 

emosi seperti marah, cemburu, penyesalan, malu, sedih, bahkan cemas, atau 

dalam istilah lain adalah stres emotion (Lazarus R. S., 2006).  

Salah satu emosi umum yang dimunculkan oleh karyawan ketika 

mengalami stres di tempat kerja adalah kecemasan atau anxiety (McMahon, 

2008). Kecemasan merupakan reaksi emosional yang tidak menyenangkan 

terhadap suatu kondisi yang dianggap berbahaya (Spielberger, 1966). 

Karyawan yang mengalami kecemasan seringkali bolos kerja dan merasakan 

ketidakmampuan saat bekerja (Andrea, ltmann, Amelsvoort, & Kant, 2009), 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan juga 

akan berkurang (Sadatsafavi, Walewski, Shepley, & Krusre, 2015). Hal ini 

dapat mempengaruhi produktivitas dari karyawan saat bekerja (Jamal, 2011). 

Menurut Wang, dkk. (2015) emosi negatif seperti kecemasan dapat 

menghambat fungsi kerja dari korteks prefrontal pada individu, sehingga hal 

ini akan terus mempengaruhi performa kerja yang membutuhkan fokus yang 

tinggi dan kerja memori. Jika terus dibiarkan, kecemasan akan berdampak 

negatif pada kesehatan karyawan, baik kesehatan mental ataupun fisiknya 

(Spielberger, 1972). Padahal usia rata-rata karyawan sedang berada dalam 

masa tahapan perkembangan karir yang produktif.   

Menurut tahapan perkembangan karir dari Super (Brown & Lent, 

2005), perkembangan karir individu dibagi menjadi lima tahapan, yaitu: tahap 

pertumbuhan (growth) 4-14 tahun, tahap eksplorasi (exploratory) 15-24 
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tahun, tahap pembentukan (establishment) 25-44 tahun, tahap pemeliharaan 

(maintenence) 45-64 tahun, dan tahap kemunduran (decline) di atas 65 tahun. 

Dalam tahap pembentukan (establishment), individu mulai menyesuaikan diri 

dengan pekerjaannya serta membangun kemampuannya untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaannya, di tahapan ini individu dianggap sedang berada 

dalam masa produktif untuk mengembangkan karirnya. Namun, dengan 

adanya kecemasan yang dialami oleh karyawan seperti yang telah dijelaskan 

pada paragraf sebelumnya, produktivitas kerja individu akan berkurang yang 

akan menghambat karyawan dalam mengembangkan karir serta potensinya 

secara efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi karyawan untuk 

melakukan coping strategy yang efektif untuk menghindarkannya dari 

kecemasan yang dapat mengganggu prodiktifitasnya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa karyawan seringkali mengalami kecemasan ketika merasa tidak yakin 

bahwa dirinya memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam menyelesaikan 

masalah yang ada, sehingga seringkali mereka meminta dukungan dari rekan 

kerja atau atasan, dalam psikologi fenomena tersebut disebut dengan istilah 

self-efficacy. Menurut Bandura (1986) self-efficacy merupakan keyakinan 

individu mengenai kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, karyawan yang memiliki self efficacy yang tinggi akan mampu 

menghadapi situasi yang menimbulkan stres (Yu, Lin, Hsu, & San-yijan, 

2009). Self-efficacy dapat menjadi prediktor dari produktivitas kerja, self-

efficacy yang tinggi dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kinerja 

dari individu (Ghaderi & Salehi, 2011). Sebaliknya, kecemasan dapat 

meningkat ketika individu memiliki self-efficacy yang rendah (Ghaderi & 

Salehi, 2011). Karyawan yang memiliki self-efficacy yang rendah akan 

mudah mengalami burnout serta rentan terhadap situasi yang dapat 

menyebabkan stres (Kosevic & Loh, 2015). Selain itu, perilaku proaktif serta 

motivasi dari karyawan akan menurun (Qiu, Hu, Zhang, & Li, 2015). 

Karyawan yang self efficacy-nya tinggi akan cenderung untuk menyelesaikan 

tugas yang menantang, lain halnya dengan karyawan yang memiliki  self 

efficacy yang rendah, mereka cenderung akan menghindari tugas tersebut, 
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self efficacy yang tinggi juga akan membuat karyawan terhindar dari 

kecemasan (Sizou, Jozkowskia, & Naveen Malhotra, 2006). Selain itu, self-

efficacy yang tinggi dapat meningkatkan motivasi serta kinerja dari karyawan 

(Cherian & Jacob, 2013). Self-efficacy memiliki korelasi yang positif dengan 

problem-focused coping dan memiliki hubungan yang negatif dengan 

emotion-focused coping. Self-efficacy dan coping strategy juga telah 

dianggap sebagai indikator penting yang dapat diubah melalui konseling yang 

relevan dan intervensi dari atasan (Chang & Edwards, 2015). 

Berdasarkan beberapa penelitian, ditemukan bahwa problem focused 

coping memiliki korelasi yang negatif dengan kecemasan, sebaliknya 

emotion-focused coping dan less useful coping memiliki korelasi yang positif 

dengan kecemasan (Jordaan, Spangenberg, Watson, & Fouche, 2007; Kelly, 

Tyrka, Price, & Carpenter, 2008; Ng, Ang, & Ho, 2012),. Sedangkan 

penelitian lain menyebutkan bahwa baik problem-focused coping maupun 

emotion-focused coping memiliki korelasi yang negatif dengan kecemasan 

(Tuncay, Musabak, Gok, & Kutlu, 2008) , karena karyawan merupakan 

individu yang berada dalam tahapan perkembangan dewasa, mereka lebih 

sering mengalami kecemasan, namun strategi coping yang mereka miliki 

lebih berkembang dibandingkan dengan individu yang sedang berada dalam 

tahap perkembangan lainnya (Matos, Tomé, Borges, Manso, Simões, & 

Ferreira, 2012).  

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin melihat 

kecemasan pada karyawan yang sedang berada dalam usia produktif serta 

hubungannya dengan self-efficacy dan coping strategy yang mereka lakukan. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pertanyaan 

penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah terdapat hubungan antara coping strategi, self-efficacy 

dengan kecemasan pada karyawan usia produktif di Bandung ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris 

mengenai hubungan antara coping strategy, self-efficacy dengan kecemasan 

pada karyawan usia produktif di Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat 

bagi kajian ilmu psikologi, terutama mengenai konsep coping strategy, self 

efficacy serta kecemasan. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat 

untuk menambah data dan informasi mengenai kesehatan mental pada 

karyawan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang didalamnya terdiri dari beberapa 

sub bab. 

1. Bab I pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

2. Bab II kajian pustaka, berisi uraian mengenai kajian teori dan hasil 

penelitian sebelumnya mengenai coping strategy (X1), self-efficacy (X2) 

dan kecemasan (Y) serta kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

3. Bab III metode penelitian, berisi uraian mengenai desain penelitian, 

partisipan, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV hasil dan pembahasan, berisi uraian mengenai hasil beserta 

pembahasan penelitian yang telah dilakukan. 

5. Bab V kesimpulan dan saran, berisi uraian mengenai kesimpulan dari 

hasil penelitian mengenai coping strategy (X1), self-efficacy (X2) dan 

kecemasan (Y). 

 


