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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi  

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dan 

diolah terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi, yaitu uji 

normalitas dan uji linearitas. Uji asumsi ini dilakukan dengan cara 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) Release16.0. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data 

tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini akan 

dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test (K-S Z) dan memberikan hasil sebagai berikut : 

1) Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

 Uji normalitas pada data kecemasan 

menghadapi dunia kerja memperoleh nilai K-S Z = 0,994 

(p>0,05) yang berarti data tersebut memiliki distribusi data 

normal. 
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 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing data penelitian memiliki distribusi 

normal, maka asumsi normalitas terpenuhi. 

2) Keaktifan Mahasiswa Mengikuti Organisasi 

 Uji normalitas pada data keaktifan mahasiswa 

mengikuti organisasi memperoleh nilai K-S Z = 0,836 

(p>0,05) yang berarti data tersebut memiliki distribusi data 

normal. 

b.  Uji Linearitas 

    Uji linearitas terhadap data keaktifan mahasiswa 

mengikuti organisasi dan kecemasan menghadapi dunia kerja 

menunjukkan F linier 11,865 ( P<0,05) yang berarti adanya 

hubungan yang linear atau searah pada kedua variable. 

2. Uji Hipotesis 

    Uji Korelasi Product moment menghasilkan nilai rxy 

=  - 0,445 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara keaktifan 

mahasiswa mengikuti organisasi dan kecemasan menghadapi 

dunia kerja. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan, didapatkan 

hasil bahwa hipotesis diterima, yaitu terdapat hubungan yang sangat 
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signifikan antara keaktifan mahasiswa mengikuti organisasi dan 

kecemasan menghadapi dunia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan rxy = 

-0,445 dengan besar p sebesar 0,000 (p<0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara keaktifan mahasiswa mengikuti organisasi dan kecemasan 

menghadapi dunia kerja. Artinya Semakin  tinggi  keaktifan 

mengikuti organisasi mahasiswa,   semakin    rendah    kecemasan 

menghadapi dunia kerja dan demikian juga sebaliknya. 

Hal penelitian ini sejalan dengan pendapat Keenan ( 

(t,t), h.157-158) Keaktifan organisasi kemahasiswaan merupakan 

salah satu faktor yang berperan penting pada kecemasan menghadapi 

dunia kerja, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi 

kemahasiswaan mendapatkan hasil akademik yang positif, partisipasi 

dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan memiliki efek pelatihan 

yang menghasilkan keterampilan - keterampilan yang dapat 

digunakan baik selama pencarian pekerjaan atau di tempat kerja, 

hasil partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan membuat individu 

lebih sesuai untuk mencapai keberhasilan. 

Conway (dalam Keenan, (t,t), h. 149) berpendapat 

walaupun pada awalnya teralihkan, kegiatan organisasi mahasiswa 

sekarang dikenal sebagai bagian penting dari pengalaman perguruan 

tinggi. Menurut Nashori (dalam Leny & Tomy,. 2006, h.72) dalam 
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menjalankan tugasnya dalam organisasi kemahasiswaan mahasiswa 

seringkali dihadapkan pada situasi kerja sama dengan orang lain. 

Dalam situasi kerja sama, mahasiswa harus mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan orang yang berada dalam lingkungan 

kerja sama tersebut. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu untuk 

mengatasi berbagai konflik antar pribadi yang mungkin muncul 

dalam situasi kerja sama tersebut. Kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dan untuk mengatasi konflik antar pribadi ini dapat berkembang 

seiring dengan keaktifan mahasiswa di dalam organisasi 

kemahasiswaan. Lebih lanjut, keaktifan di dalam organisasi 

kemahasiswaan dapat menjadikan kompetensi interpersonal 

mahasiswa menjadi tumbuh dan berkembang. 

Menurut Sentosa (dalam Ahmaini 2010, h. 35) tujuan 

mahasiswa aktif dalam organisasi adalah untuk memperoleh 

eksistensi dan aktualisasi di dalam lingkungan dimana mereka 

berada. Eksistensi ini terkait dengan keinginan dan ego yang ada 

dalam diri mahasiswa untuk lebih dikenal oleh mahasiswa-

mahasiswa lainnya. Bahkan, lingkup tersebut sampai pada keinginan 

untuk lebih dikenal oleh para dosen dilingkungan fakultas atau 

program studinya. Eksistensi ini menjadi bagian yang tak 

terpisahkan ketika mahasiswa ikut serta dalam suatu organisasi. 

Melalui organisasi mahasiswa percaya bahwa potensi tersebut dapat 
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diolah dan dikembangkan secara kreatif sehingga memberikan 

kelebihan tersendiri bagi mahasiswa. Kelebihan yang tidak atau 

belum tentu dimiliki oleh mahasiswa lainnya yang tidak aktif dalam 

organisasi. 

Menurut Djon (dalam Leny & Tomy,. 2006, h.74), ada 

beberapa sikap positif yang diterima mahasiswa dari mengikuti 

kegiatan organisasi kemahasiswaan, antara lain: adanya kemampuan 

berbicara, kuatnya daya tangkap, akibat dari seringnya mengikuti 

rapat/diskusi ataupun pertemuan lainnya, supel dalam bergaul, dapat 

memudahkan mahasiswa untuk cepat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang dihadapi dan tidak canggung dalam pergaulan, 

memiliki kekuatan mental, karena dalam kegiatannya sehari - hari 

sudah terbiasa mendapatkan sambutan atau pujian, maupun kritik - 

kritikan dan tantangan lainnya. Keadaan ini akan menguntungkan 

perkembangan diri mahasiswa, karena mendorong untuk tidak cepat 

putus asa atau cepat mengalah dalam memperjuangkan sesuatu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyaningtyas (2010, h.48) menunjukkan adanya manfaat dari 

keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan emosional 

mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut serta. Perbedaan tersebut 
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disebabkan di dalam suatu organisasi terjadi berbagai macam proses 

yang erat kaitannya dengan hubungan antar manusia dan 

interaksinya, diantaranya proses komunikasi, proses pengambilan 

keputusan, proses evaluasi prestasi, dan proses sosialisasi, serta 

karir. Pendapat senada juga ditunjukkan oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Huang dan Chang. (2004, h. 391) menjelaskan bahwa 

mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik dan kurikuler 

memiliki manfaat dalam penguatan kemampuan berpikir, 

kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, dan 

kepercayaan diri. 

Menurut Chia (dalam Keenan, (t,t), h. 153 - 154) 

perusahaan multi-nasional saat ini cenderung untuk merekrut lulusan 

perguruan tinggi yang punya kompetensi tinggi, biasanya pelamar 

pekerjaan dipertimbangkan melalui informasi, kegiatan yang pernah 

diikuti, dan pengalaman organisasi yang tercantum dalam curiculum 

vitae yang mereka bawa. Curriculum vitae adalah dokumen yang 

memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan 

kualifikasi lainnya. 

Wall (dalam Agusta, 2015, h. 370) berpendapat sikap 

keterampilan yang bagus dan penguasaan kompetensi dapat 

menentukan seorang sarjana untuk cepat atau tidaknya mahasiswa 

dalam mendapatkan sebuah pekerjaan. Anonim (2014, h. 372) 
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berpendapat kecemasan akan berkurang ketika mahasiswa punya 

kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Salah satu kesiapannya 

adalah mahasiswa memiliki keterampilan yang diperoleh dari 

keaktifan dalam organisasi yang berguna di dalam dunia kerja seperti 

leadership, digital literacy, communication, intelligency, 

entrepreneurship, global citizenship, problem solving, team-working, 

and skill organization.  

Pengaruh variabel keaktifan mahasiswa mengikuti 

organisasi terhadap kecemasan menghadapi dunia kerja dapat dilihat 

dari sumbangan efektif (SE) yang diberikan berupa 19,8 %. Hal ini 

berarti sebagian keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi 

berpengaruh terhadap kecemasan menghadapi dunia kerja secara 

langsung. 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini 

diketahui bahwa variabel keaktifan mahasiswa mengikuti organisasi 

menunjukkan hasil mean empirk (Me) sebesar 67,04 dan standar 

deviasi hipotetik ( SDh) sebesar 12 maka dapat dilihat pada 

penelitian ini subjek memiliki keaktifan mahasiswa mengikuti 

organisasi  tergolong sedang.  

Dari hasil perhitungan nilai mean empirik (Me) diketahui 

bahwa kecemasan menghadapi dunia kerja memiliki nilai mean 

empirik ( Me) sebesar 67,32 dan standar deviasi hipotetik ( SDh) 11,5 



71 
 

 
 

maka hasil kecemasan menghadapi dunia kerja termasuk kategori 

sedang. Hasil penelitian ini tidak jauh beda dengan wawancara dan 

observasi, dari data wawancara kepada empat orang subjek yang 3 

diantaranya tidak aktif di kegiatan organisasi kemahasiswaan 

mengatakan cemas menghadapi dunia kerja karena tidak memiliki 

bekal kemampuan yang cukup. Empat orang subjek yang 

diwawancarai tidak mengikuti dalam pengisian skala dan peneliti 

menggunakan subjek yang berbeda pada penelitian ini.  

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari kelemahan dan 

kekurangan, dalam penelitian ini sendiri kekurangan dan 

kelemahannya antara lain adalah ada beberapa subjek yang memiliki 

kedekatan dengan peneliti sehingga pengisian skala dianggap tidak 

optimal, item skala keaktifan mahasiswa mengikuti organisasi dan 

kecemasan menghadapi dunia kerja yang dibuat untuk diisi oleh 

subjek terlalu banyak, sehingga subjek saat melakukan pengisian 

skala merasa bosan dan tidak terlalu konsentrasi dalam mengisi 

skala. 
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