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Desember . Volume 5 Nomer 2 Juli - Desember 2006 dan seterusnya,
menggunakan satu spasi . PSIKODIMENSIA KAJIAN ILMIAH PSIKOLOGI Vol . 7 No
. 2 Juli - Desember 2008, 115 - 221 ISSN 1411 - 6073 PSIKODIMENSIA adalah
sebuah kajian ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian, hasil pemikiran dan
diseminasi yang bertujuan men ingk atk an pene litian , ulasan , dan aplik asi di
bid ang ps ikologi . Sebag ai for um, media komunik asi , dan pen gemban gan
ilmiah, re dak si men erim a sumb angan artikel yang bermuata pada peni ngakta
n dan pen gemba ng an psiko log i. T erb it pertama kali pada bu la n Sep te mb
er 200 0. : Y. Sudi an tara r M . Suhar sono Geor ge Hardjan to HM. Edy
Widiatmadi Emmanue la Had ria mi F akult as Psikologi Universi tas Kato li k
Soegij apran ata Fak ulta s Psi kologi Univ ersi tas Kato lik Soe gij apr anata J I.
Pawiyata n Luhur IV I l Ben dan Dhu wur Semar an g Telp. (024) 84415 55 (h u
ng in g) psw I 17 , l 67 Em ail: handu ng@ uni ka .a c. id w as tu@y ah oo .c om P
en erb it Al am at R edaks i P emimpi n Reda ksi Sekretaris Redaksi A nggota
Red ak si KAJIAN ILMIAH SIA PSI KOLOGI Vol.7 No. 2 Juli - Desember 2008, 115 -
221 ISSN 1411 - 6073 115 lntervensi Pengampunan dalam Terapi Rasional
Ernotif Terhadap Penurunan Emosi Negatif dan Peningkatan Emosi Posifit Adelina
Anastasia Aipassa, George Hardjanra dan Emmanuel a Hadriami 120
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Pembelajaran &#39;Perilaku Meno long pada Anak TK melalui Bercerita dengan
Panggung Boneka. Gita Christiana, Praharesti Eriany dan Haryo Goeritno 132
Komponen Subyektif, Sisiologis dan Perilaku pada Emosi Siswa Tunagrahita Esthi
Rahayu 140 Permasalahan Karyawan Baru pada Masa Sosialisasi Kristiana
Haryanti 156 Mendongeng dan Pendidikan Moral Anak Ste/anus Soejanto
Sandjaja 165 Terapi Inner Healing (Penyembuhan Luka Batin) Siswanto 173
Kekerasan Ernosional pada Masa Pacaran Ditinjau Dari Konsep Diri Remaja
Suparmi dan Dian Vit ania Anggraini 18 5 Perbedaan Prasangka Antara Etnis Jawa
dan Etn is Cina di K ota Solo Markus Kristiono, Sudiantara, dan Hern Privanto
195 Efekiivitas Achie vem en t M oti vation Train in g Terhadap Peningkat an
Motiv asi Berprestasi dalarn Meng hada pi Ujian Nasio nal pada Sis ,,a Kela s XII
SMA Lucia Trisni Widhianingtonti dan Dita Marcit asari 20 8 Efek Terap i
menggambar Untuk Mengu ra ngi Keccmasan pada Anak Karb an Kekerasan
Seksual Dea Ayuningrum dan Yang Roswiia Psikodimcnsia \&#39; ol. 7 1&#39;�0. 2
, Juli-Dcscrnbcr 2008, 140-155 PERMASALAHAN KARY AW AN BARU PADA MASA
SOSIALISASI Kristiana Haryanti Fakultas Psikologi Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang ABSTRAK Tahun pertama karyawan baru bekerja
adalah merupakan masa kritis, masa sosialisasi (Morison, 1993) dan mcrupakan
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masa yang penting karcna kcsuksesan karyawan baru tergantung dari kualitas
kemampuannya dalam melakukan sosialisasi pada awal tahun pertama bekerja.
Penelitian ini mencoba mengangkat pennasalahan-pennasalahan yang dihadapi
oleh para karyawan baru ketika mulai bekerja dan berinteraksi dengan
organisasinya (pekerjaan, supervisor, dan rekan sekerjanya).

Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif (focus group discussion/FGD) pada 98
karyawan baru yang berasal dari Jawa Tengah dan terbagi dalam 15 kelompok.
Tujuan dari penelitian ini adalah menggali pennasalahan yang dihadapi oleh
karyawan baru ketika mereka rnulai bekerja dan cara- car a yang mereka
lakukan untu k dapat menyes uaik an d iri pada masa sosialis asi. Hasil penelitian
men un jukk an bahwa karyawan baru mengalami k ebingung an clan kecem
asan kar ena takut gag a! da lam menyesua ikan diri dengan lingkung an
barunya. Penyesuai an diri meliputi penyesuaian diri terhadap pekerjaan, atas
an, dan rekan seke rjanya . Dite muka n juga bahwa sebagian besar organisasi
tidak membekali karyawan baru de ngan pelatihanltraining. Kalaupu n dibe rikan
, biasany a hanya berben tuk hard-skill training, yai tu training yang tujuannya
melati h karyaw an menjadi lebih trampil dalam mengerjakan peker jaann ya. T
idak ada organisa si dalam penelitian ini yang membe rikan soft-skill training,
yaitu t, aining yan g be rtu juan memben tuk sik ap dan perilaku kary awan ,
misaln ya membina hubungan, k om un ika si. Semua responden dalam
penelitian ini berpen dapat bahwa trainin g sos ialisasi yang meliputi training
soft-skill dan hard-skill akan membuat mereka lebih mudah mela kukan pen yesu
aian diri dengan organisasinya yang baru sehingga hasil pekerja annya dapat

Q.1 Q.2 Q.3
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menja di leb ih opt imal. Kata kunci: karyawa n baru, sosialisa si,focus group
discussion Diterima bekerja di organisasi setelah bersaing dengan sesama calon
karyawan dalam proses seleksi yang melelahkan adalah bukan akhir dari
perjuangan seorang calon karyawan. Setelah lolos seleksi, karyawan baru masih
harus menghadapi berbagai situasi yang menuntut energinya untuk menghadapi
dan beradaptasi dengan lingkungan organisasinya yang baru. Pengalaman
menunjukkan bahwa banyak karyawan baru mengalami kebingungan ketika
mereka dihadapkan pada situasi sebagai karyawan baru. Belum adanya
pengalaman bekerja karena baru saja selesai pendidikan (fresh-graduate)
membuat mereka menjadi merasa cemas dan mengalami kebingungan ketika
akan mulai bekerja. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila Louis (1980)
menganggap bahwa masa awal ketika bekerja (sosialisasi) adalah masa yang
menimbulkan stress bagi karyawan baru. Pada masa ini karyawan baru akan
dihadapkan pada banyak situasi ketidakjelasan yang menyangkut tanggung
jawabnya sebagai karyawan baru terhadap pekerjaan dan bagaimana mereka
Pcrmasalahan Karyawan Baru pada Masa Sosialisasi dapat memenuhi
harapan-harapan organisasi (termasuk di dalamnya harapan atasan dan teman
sekerjanya). Ketika awal mengerjakan tugas-tugasnya, karyawan baru akan
mengalami ketidakjelasan terhadap apa yang harus dilakukan (expectation
ambiguity), kapan hal itu harus dilakukan (priority ambiguity), bagaimana hal itu
dilakukan (process ambiguity), dan bagaimana mereka harus berperilaku
(behavior ambiguity)(Khan, dkk, 1964; Bauer, 2002). Kompleksnya
permasalahan yang dihadapi oleh karyawan baru membuat karyawan baru akan
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berusaha untuk mengatasinya semaksimal mungkin. Menurut Uncertainty
Reduction Theory (URT) yang dikemukakan oleh Lester (Saks & Ashforth, 1997),
karyawan baru akan berusaha mengurangi ketidakjelasan ini dengan secara aktif
mencari informasi yang mereka butuhkan dengan menggunakan beberapa
sumber, seperti atasan {supervisor) atau rekan sekerjanya (Morrison, 1993).
Dengan mendapatkan infonnasi dari sumber sumber ini, karyawan baru akan
lebih dapat memprediksi pekerjaannya, memahami tugas, .. wewenang dan
tanggung jawabnya, serta dapat melakukan kontrol terhadap hal-hal apa saja
yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Tujuan dari pencarian informasi ini
adalah agar semua pekerjaan yang dilakukannya dapat memenuhi
harapan-harapan organisasi, atasan dan rekan sekerjanya sehingga ia dapat
diterima sebagai karyawan yang baik. Saat ini masih banyak organisasi yang
berpendapat bahwa masa awal ka ryawan bekerja (sosialisas i karyawan baru)
adalah kurang begitu penting. Hal ini nampak dari kurangnya perhatian dari
organisasi terhadap kary awan baru sehingga sebagian besar org anisasi hanya
membiarkan karyawan baru melakukan ada ptasi secara mandiri dengan lingkun
gan kerjanya yan g baru . Cara- cara yang biasanya di temp uh oleh organisasi
adalah dengan menyerahkan kary awan baru dalam pengawasan supe rviso mya
atau bahkan membiarkan kary awan baru mengerjakan tugas-tugas
pekerjaannya hanya dengan bertanya dan mengikuti pe tun juk teman
sekerjanya. Situasi seperti ini tentu saja memb uat karyawan baru m engalami
kebingungan sehingga mem bua t mereka melakukan coba-coba saja ke tik a
menge rjakan pekerjaan. Akibatnya, hasil kerjanya menjadi tidak optimal. Kead
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aan kekuran gpedulian organisasi terhadap karyawan baru ini be rtentangan
dengan penda pat para peneliti yang menga takan bahwa pengala man sel am a
6 s/d 10 bulan pada masa sosialisasi adalah masa kritis bagi karyawan baru (L
ouis, 1980 ). Morison (19 93) menya takan bahwa masa sosialisasi adalah masa
yang penting karena kesuksesan kary awan baru akan tergantung dari kualitas
kem arnpuann ya dalam melaku kan sosialisasi pada awal tahun pert ama mereka
bekerja. Penelitian meta analisis terbaru yang dilaku kan oleh Bauer dkk (2007)
melaporkan bahwa dari 5 8 penelitian lo ngitudinal pada masa sosialisasi
karyawan baru yang memiliki masa kerja sekitar 6 bulan ditemukan adanya kes
am aan hasil yang menunjukk an bahwa kemampuan karyawan baru dalam
bersosialisasi sa ngat berpenga ruh pada kemampuan kerja mereka pada ahkir
tahun pertama mereka bekerja. Sampai dengan penelitian ini dilakuk an, belum
ada peneliti di Indonesi a yang mencoba menggali permasalahan -permasalahan
ap a saja yang dihadapi oleh 141 Kristiana I Iaryanti karyawan baru ketika
mereka mencoba menyesuaikan diri dengan organisasi dimana mereka bekerja.
Literatur-literatur yang berasal dari negara Barat tersebut di atas menunjukkan
bahwa masa awal karyawan baru adalah masa kritis yang harus dicermati karena
akan berpengaruh pada bagaimana mereka bekerja di kemudian hari. Oleh sebab
itu, tujuan dari penelitian ini adalah menggali permasalahan-permasalahan yang
dihadapi karyawan baru ketika mereka mulai bekerja dan bagaimana
usaha-usaha penyesuaian diri (terhadap pekerjaan, atasan, dan rekan sekerja)
yang dilakukannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberi informasi
kep ad a org ani sas i dan para calon kary awan baru agar mereka d ap at
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memahami kesulitan-kesulitan yang diha dapi oleh kary awan bar u. METODE
PENELITIAN P en el itian 1111 menggunak an metode pene litian kual ita tif den
gan m eng gun akan focus group discussion (FGD). FGD ad al ah suatu tekni k
peng ambil an data dengan cara mengelom pokkan responden untuk b erd isku si
/ m em bah as/membic arakan su atu hal tertentu dengan sua tu tujuan, jurnl ah
, kom posisi , dan pros edur tertentu (Krueg er , 1994). Suatu focus group
biasany a te rdiri dari 7-10 orang yang disele k si dikaren akan mere ka memiliki
kharakt eristik te rt entu yang berhu bung an dengan topik yang akan dibic arak
an. U ntuk mem buat sua tu la.poranfocus group, pen eliti haru s melakukanfocus
group se cara beru lang pada bebera pa kel omp ok (dengan orang yan g be rb
eda ). B iasan ya untuk mem buat suatu laporan focus group diperlukan palin g
tid ak 3 focus group ( kelo mpok). 1. Prosedur pelaksanaan U ntuk melaksan
akan sebuahfocus group, diperlukan satu orang modera tor (y an g sudah ter lat
ih) dan 2 oran g asisten moderat or. Moderator bertanggun g j awa b pada jalan
/al ur diskusi dengan mempersia pk an bebera pa kun ci-kunci ( pokok ) pert any
aan yang disesua ikan dengan top ik yang akan didiskusikan dan diteliti . Sat u
asisten moderator bertu gas mengobse rvasi dan mem bantu moderator
memberikan pertan yaan yang terle wat (terlu pa dita nyak an oleh moderator )
setel ah diberi kesempa tan oleh mode rator . Satu asisten yang lainny a bertu
gas melak ukan p enca tat disk usi dan bertan ggu ng jaw ab terhada p pro ses
perek am an (audio /visua l) . Setiap focus group membutuhk an waktu kur an
g lebih sekit ar 60 menit . Sebe lu m pelaks anaan focus group beberapa
pertanyaaa n yang sesuai den gan topik yan g akan dibahas disia pkan. Pert any
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aan-p erta nyaan yang disusun dibuat berdasarkan dan dises uaikan dengan
perm asal ahan yang dihada pi oleh karya wan baru yan g dida patk an dari
bebera pa litera tur yang mem pela jari tentan g p en yes uaian diri kary awan
baru pada masa sosialisasi. Sem ua pertan yaan dibuat den gan sistem pertan
yaan terbuk a sehin gga jawa ban responden tidak berup a j awa ban singkat (ya
da n tidak ) namun berb en tuk penje lasan sehi ngga men ghasi lkan informasi
yang lebih mendalam te n tang topik yang didi skusik an. 142 Pcrmasalahan
Karyawan Baru pada Masa Sosialisasi Pelaksanaan focus group hampir mirip
dengan pelaksanaan diskusi. Responden dapat saling mengajukan pendapat.
Pendapat ini dapat langsung diajukan kepada moderator atau kepada responden
yang lain. Hal yang terpenting bagi moderator adalah memusatkan perhatian
secara penuh terhadap diskusi yang sedang berlangsung dan memberikan
pertanyaaan atau mengembangkan pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan
yang sedang berlangsung. Moderator harns berusaha untuk tidak terpaku pada
pertanyaan yang sudah disiapkan agar diskusi berjalan dengan tidak kaku dan
tumpang tindih antara satu pertanyaaan dengan pertanyaan yang lain. Seringkali
sudah ada jawaban sebelum moderator menanyakannya. Begitu diskusi berakhir
asisten moderator bertugas membacakan basil kesimpulan focus group. Setelah
itu, moderator memberikan kesempatan kepada peserta focus group untuk
melengkapi hasil diskusi, menanyakan kepada responden apakah ada kesimpulan
yang tidak disetujui ataukah ada hal-hal penting yang terlewat dan belum
disimpulkan. Setelah responden meninggalkan tempat focus group, moderator
dan asisten moderator mendiskusikan pandangan masing-masing terhadap basil
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focus group, selanjutnya melakukan intrepretasi secara umum terhadap hasil
yang diperoleh. Laporan basil dis kus i barn dapat dib uat setelah semua trans
krip diskus i ditul is leng kap dan dikelompokkan berdasarkan pertanyaan utam a
dalamfocus group. 2. Responden penelitian R esponden dalam penelitian ini
adalah kary awan barn yang bekerja se kitar 2-3 bulan pertam a pa da org
anisasi dimana mereka bekerja. Jum lah kary awan barn y ang terliba t ada lah
98 oran g yang terbagi dalam 15 kelompok focus group. Jurnl ah angg ota per
focus group terdiri dari 4 s/d 8 orang karyawan. Mereka b erasa l dari empat (4)
tipe organisas i yan g ada di Jawa Tengah yaitu: pendidikan , distribusi, pabrik,
dan keu ang an. HASIL PENELITIAN Da larn studi ini peneliti menggali
permasalahan-permasalahan yang d ih ad api karya wan baru ketika mereka
mulai bekerja dan bagaimana usaha-usaha p eny esua ian diri (ter hadap
pekerjaan , atasan , dan re k an sekerja) yang di lakukann ya. Oleh sebab itu,
pokok -pokok dalam peneli tian ini adalah 1). hal-hal a ta u permasalahan yang
dira sa sul it ketika menjadi kary awan barn; 2). cara-cara a g ar dap at dite rima
di lingkun gan peke rjaan yang barn; 3). ca ra-cara agar dapat d it erim a oleh
atasan; 4). cara-cara agar dapat diter ima ole h re kan sekerja; 5). car a c a .ra ag
ar dap at berkembang secara maksi mal dan tidak keti ngg alan denga n k
aryawan senior; dan 6). kary awan barn yang diang gap su kses . 143 Kristiana I
laryanti 1. Hal-hal atau permasalahan yang dirasa sulit ketika menjadi karyawan
barn. Seperti sudah diterangkan pada latar belakang permasalahan, dalam
penelitian ini mayoritas subyek menyatakan bahwa faktor utama yang sulit
ketika menjadi karyawan barn adalah faktor penyesuaian diri/adaptasi. Faktor
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penyesuaian diri ini dapat terbagi menjadi penyesuaian dengan atasan, rekan
sekerja, pekerjaan, termasuk dengan norma-norma yang berlaku dalam
organisasi. Pada penyesuaian diri dengan atasan, kebingungan yang dialami oleh
karyawan barn adalah pada bagaimana menjalin hubungan dengan atasan dan
membawa diri karena takut melakukan kesalahan. Selain itu mereka takut
apabila hendak menyampaikan keluhan ke atasan mengenai pekerjaan yang
ditanganinya. " ... kalau ngomong saya masih suka terlalu kanak-kanak, dan
kalau bergaul dengan atasan/ bapak-bapak; bahasa saya kadang masih campur
campur karena bahasa halusnya saya kurang menguasai, sehingga saya meras
a canggung, takut salah bicara. " Penyesuaian diri dengan rekan sekerja juga
menjadikan beban tersendiri bagi karyawan barn. Permasalahan umum yang
dihadapai adalah bagaimana dapat mengenal dengan baik rekan-rekan
sekerjanya. Mereka temyata melakukan observasi terhadap lingkungan kerjanya
dan menyadari bahwa temyata dalam lingkungan pekerjaan terjadi banyak &#
39;gap&#39; (kelompok). Adanya konflik personal dengan karyawan lain juga
disadari akan mengganggu kinerja yang mengakibatkan pada kemalasan untuk
bekerja dan menjadi srkit. " berangkat kerjajadi stress males dan ahkirnya sakit.
" Posisi sebagai karyawan barn dirasakan sebagai posisi yang tidak
menyenangkan . Mereka merasa bingung dan cemas. Hal ini disebabkan mereka
seringkali merasa salah tingkah, diperalat, diperlakukan tidak adil dan dipandang
tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya . .. ..... dart senior ada kesan cuek,
tidak mau mengajari .... kita jadi salah tingkah sendiri mau mengerjakan apa ....
tapi lama-lama berani bertanya dan melihat apa yang dikerjakan .... saya kira itu
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wajar, selama berpindah tempat bekerja hari pertama selalu dicuekin ... mungkin
tes mental ... " " karyawan lama memandang karyawan baru dengan sebelah
mat a ... " " .Jika menawar kan ide haru seringkali dice /a terleh ih dah ulu ... "
Ada ptasi dengan pekerjaan yang barn adal ah hal yang be rat dirasakan oleh k
ary awan barn , ap alagi jika organisasi dimana kary aw an bekerj a tidak men
yediakan fasilitas pelatihan . Hal ini bisa menim bulkan perilaku coba-coba d ari
kary awan barn sehingga hasil kerja mereka bisa jadi tidak optima l (m isalnya
guru belum menge rti materi yang diajarkan dan bagaimana cara menga ja r)
karena belum menguas ai peke rjaan dan tekn is peker jaan yang menjadi
tanggung j awabn ya. Latar belakang pendidikan yang tidak sesuai de ngan
pekerj aan yang 144 Pcrmasalahan Karyawan Baru pada Masa Sosialisasi
ditangani juga dirasakan sebagai salah satu kendala yang harus dihadapi dalarn
menyesuaikan diri dengan pekerjaan . " kalau pertama kali masuk itu yang harus
dilakukan itu tidak tahu .jadi ikut-ikut senior dulu ... " " ... Akan mengalami
kesulitan jika itu menyangkut masalah teknis terutama bila tidak dibekali dengan
pelatihan .... " " ... Saya bingung karena disuruh mencari ide sendiri untuk
mengerjakan sesuatu .... saya dituntut untuk dapat mengerjakan segala macam
... " " .... .job deskripsinya tidak jelas sehingga kesulitan mau mengerjakan apa
.... " ... saya mengalami kesulitan ketika praktek dilapangan karena hanya
belajar dari job deskripsi saja dan tidak ada pelatihan prakteknya ..... " " ....
menurut saya sulit, karena ke betulan saya berasal dari latar belakang pend
idikan yang berb eda deng an peke rj aan say a. J ad i say a harus banyak be /ajar
mulai dari be/ajar sendir i sampa i den gan bertanya-tanya pada y an g lebth
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senior .. . " " ... ka lau back gr ound nya sa ma leb ih cepat menger ti ... tap i ka
lau berbe da a g ak sus ah dan perlu lebi h ban yak be/a jar ... " Selain
permasalahan beradaptasi dengan pekerjaan, masalah waktu kerja juga
membutuhkan penyesuaian diri yang baik bagi karyawan baru. Pekerjaan yang
banyak akan menyebabkan karyawan harus bekerja lembur. Selain itu, ada
beberapa jenis pekerjaan yang jam kerjanya digilir (&#39; sh ift&#39;). " peke rj
aan nya ban yak sehingga harus pulang ma/am .... " " permasa laha n pem ba gi
an wakt u kerj a. Terutama jika mendapat shif malam karena men gantuk .... " "
... . kesulitan meny esuai kan diri dengan kerj a sh iff dan berbentu ran den gan
mas alah jadw al karena senior minta menan gnya send ir i ... .. " " .. .. per
masalahan pemba gi an waktu kerja . Terutama jika mendapat shif ma lam
karena mengantuk .... " Situasi pekerjaan yang tidak biasa, seperti suasana kerja
yang bising dapat membuat karyawan baru merasa kurang nyarnan dengan
pekerjaan mereka. " ... .. pen yesua ian den gan ling kun gan kerja karena
terlalu bisin g ... . " Van Maanen (1976; Ferris & Rowland, 1990) mengatakan
bahwa masa sosialisasi karyawan baru adalah sama dengan masa pengealan pada
budaya organisasi dan norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Beberapa
budaya organisasi yang diperlajari oleh kary awan baru ketika mereka memasuki
org anisasinya yang baru dan dapat diam ati adalah sisi penamp ilan, peril aku,
kebiasaan dan bahasa . " .... waktu say a masuk; yang say a meras a &#39;blank
&#39; adalah masala h baju, masalah penam pilan .... dima na saya berada
ditengah-tengah oran g yan g semuanya suda h bpk/ibu semuanya dan say a
paling muda .... " 145 Kristiana Haryanti " .... kesulitannya terutama pada
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penampilan yang dianggap terlalu berlebihan padahal sebenarnya biasa saja.
Sehingga banyak guru lama yang tidak menerima dan tidak suka dengan
penampilan saya. Selain itu saya juga mendapat kepercayaan dari kepala selwlah
untuk melakukan beberapa pekerjaan yang penting . Hal ini justru membuat saya
semakin dikucilkan ..... " " ... . kadang kita masih ingin jajan dengan anak-anak ...
, tapi guru kan tidak mungkin. .. " " ..... Kesulitan pada factor penerimaan
lingkungan terutama mas al ah etnis karena saya berasal dari suku sunda jadi
mengalami hambatan dari segi bahasa dan saya merasa kebingungan karena
oran g dis in i meng gunakan bahasa jaw a ... " " saya haru s memaham i keb
iasaan-keb iasaan yang ada di bag ian s ay a . Karyawan � baru menyadari bahw
a kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru ini akan
sangat mempengaruhi kerasan/tidaknya mereka dalam bekerja atau berpengaruh
kepada kelangsungan pekerjaannya. 2. Cara-cara agar dapat diterima di
lingkungan pekerjaan yang baru. Karyawan barn dituntut untuk dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungan barn dimana mereka bekerja. Ada
berbagai cara ditempuh oleh karyawan barn untuk dapat diterima di lingkungan
kerjanya antara lain menerima situasi tempat kerja apa adanya, melaksanakan
semua peraturan kerja, bekerja dengan baik sesuai aturan dan meyakinkan
kepada organisasi kalau mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik serta
menunjukkan sikap rajin (misalnya: tidak malas, datang tepat waktu, dan
menunjukkan sikap serius dalam menyelesaikan pekerjaannya). Untuk dapat
diterima di lingkungan kerja, karyawan barn juga harus proaktif memiliki sifat
rendah hati dan fleksibel. " kit a harus proaktif Kalau ada kegiata n, kit a harus
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masuk kesana tanpa diajak , itu kemauan kita sendiri .... " " .... y ang pas ti bers
ifat rendah hati dan bis a ber lwmun ikasi dengan baik dengan lingkungan
pekerjaan ... " " .... . meyakinkan kalau kit a bis a, caran ya dengan beke rja
seba ik mung kin .... dan beker ja ses ua i aturan .... " " .... diawasi dengan tidak
diaw asi sama saja harus terus waspada karena ke sa da ran send iri .. .. .jadi
setiap hari harus sia p me ngh adap i situ asi dan kondisi ..... " " harus jleks ibel ,
tidak bo leh kaku dalam menyika pi ling kungan pekerjaan .... " 3. Agar dapat
diterima oleh atasan. Ada banyak hal yang dilakukan karyawan barn untuk dapat
diterima oleh atasan. Menunjukkan sikap yang kooperatif dengan atasan
nampaknya sangat 146 Pcrmasalahan Karyawan Barn pada Masa Sosialisasi
penting , misalnya mengerjakan se gala sesuatu sesuai dengan permintaan
atasan, tahu apa yang diinginkan atasan, patuh dan hormat terhadap atasan serta
tidak mengecewakan atasan. Beberapa pemyataan yang mendukung adalah
sebagai berikut:
" ... jangan &#39;celelekan &#39; di de pan atasan. yang penting
harus mematuhi peraturan yang ada disini, ya .... tujuannya supaya kit a lekas
diangkat menjadi pegawai tetap ..... " " ..... saya harus menghormati dia dulu
sebelum dia menghormati say a .. ... " .. ... mengikuti mekanisme kerja dari
atasan bagaimana atasan tersebut mau memprogram suatu mes in, saya
mengikuti saja .... " Untuk dapat diterima oleh atasan, karyawan baru juga
menyadari bahwa mereka hams menunjukkan kemampuan dan kesungguhannya
dalam bekerja, " .... terus. kerjanya juga harus giat supaya atasan senang
melihatnya , ....... menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin sesuai
dengan harapan atasan dan semaksimal mungkin ..... " " menampilkan
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kemampuan seoptimal mungkin ..... " " tugas yang diberikan harus diselesai kan
tepat wakt u dan juga harus b enar ..... " " ..... sesuaikan sebaik mung kin ag ar
kita bisa diterima, jangan seram pangan dan harus bisa menunj uk kan prestas i
kita kepada atasan ..... " " tanpa dip erintah sudah melakukan " Komunikasi yang
lancar dengan atasan menurut karyawan baru sangat penting untuk menjaga
hubungan yang baik. Oleh sebab itu, para karyawan baru perlu berupaya
menjalin komunikasi yang lancar dengan atasanya. Beberapa peryataan yang
disampaikan adalah sebagai berikut: .. .... . kita berusaha menjalin hub un gan
yang lebih dekat, yan g penting menjalin hubungan komun ikasi yang baik ... . "
&#39;&#39; ..... mem perbanya k berkomunikasi dengan atasan den gan ban yak
ber tanya ..... " .. .... . menjalin komuni ka si dengan atasa n ..... karen a ta k
kenal maka ta k s a y an g .... " " sering ber canda dengan atasan " " bicara ha/
us dan so pan .... " ·&#39; hubunga n atasan dan bawahan harus saling terbuka,
kita harus ban yak bertanya dan mengamati atasannya ..... " Dalam menjalin
hubungan dengan atasan ternyata karyawa n barn juga meng gunakan taktik
untuk menjaga dan meningka tkan keterde katan hu bun gan . S alah satu cara
yang ditemp uh adal ah menggun akan kata-kata atau perbua tan atau 147 Kri
stiana I larya nti ta ktik yang arahnya pada membesarkan hati atasan dan
membuat mereka merasa p ent in g dan senang . Hal ini nampak dari beberapa
pemyataan berikut: " ..... misalnya seperti orang jawa suka "disolu " ya disolu
.... tapi kalau orang ini maunya dituruti ya kita ikut saja yang penting [angan be
rontak ikutin arus saja. " " berbaik-baik dengan atasan .... " " menyesuaikan style
dengan atasan ... " ..... .. mencari sela apa yang diharapkan oleh atasan ... . " "

REPORT
#9756816

CHECKED
21 FEB 2020, 11:41 AM

AUTHOR
KRISTIANA HARYANTI

PAGE
16 OF 28

https://plagiarismcheck.org


... .. mau membantu atasan ... apapun yang dibutuhka n ... " 4. Agar dapat
diterima oleh rekan sekerja Sebagai karyawan barn, mereka menyadari bahwa
mereka harus pandai dalam menyesuaikan diri apabila menginginkan diterima
oleh rekan sekerjanya. Pada umumnya karyawan barn akan mencoba menjalin
komunikasi yang baik dengan rekan sekerjanya. Ada pun cara-cara yang
dilakukan ad alah : bersik ap ramah dengan banyak tersenyum, tid ak
segan-segan menyap a rekan terlebih dahulu, meny esuaikan diri dengan
kharakt er rekan sek erja, bert engg ang ra sa (&#39; tepo sliro &#39;) dan berb
ic ar a den gan so p an . " sering melibatkan diri untuk ngobrol . Tidak
segan-segan mengawali suatu pembicaraan ..... " " ... .. b a ny ak ngobrol diluar
peke rj a a n supaya dapat saling mengenal sec ara pribadi .... " " .... tida k
menjatunkan sesama reka n sekerj a .. .. . " Untuk dapat diterima deng an rek
an se k erjany a, ka ryawan barn juga b erusah a untuk menghorrn ati rekan
sekerjany a den gan car a menem patkan diri dalam posisi yang lebih rendah.
Hal ini nampak dari bebera pa pemy ataan sebag ai ber ikut : " .. . kit a ha rus
menghorma ti senior-senior.... sa ba r dan bany ak be/a ja r d en g an bert anya
pa da mereka .. . " Agar karyaw an barn dapat dengan lancar dit e ri ma oleh
rekan sekerjanya, m erek a temyata juga melakukan beber apa takt ik . Takt ik
ini dilak ukan oleh k ary aw an baru agar dapat diteri ma rekan sekerj an ya lebi
h ce pat. . . .. .. ad a senior saya ketika kit a minta ilmu tapi tida k dikasih . Teru s
gimana car any a? Kita ca ri .. .. arti ny a, mun gkin dia mero kok , itu kan
murah, ta pi deng an merokok, ngobrol itu ilmu ny a bisa kelua r .. . atau tidak h
a ny a cuma rokok, bisa permen , makan an atau segala m aca m ... . mengambil

REPORT
#9756816

CHECKED
21 FEB 2020, 11:41 AM

AUTHOR
KRISTIANA HARYANTI

PAGE
17 OF 28

https://plagiarismcheck.org


celahny a untu k me ng am bil ha tin y a. " " .... . misalnya ditempat kerj a pad a
suka karaoke, kita ik ut gabun g. W ala up un kita tid ak su ka , kit a ikut sa ja . Ti
dak han ya ka rao ke, olah ra g a a ta u makan bersama. " " . .. . Un tu k mencar
i am ann ya ... me ng iku ti arus teman-teman dala m be ke rj a ... " 148
Pcrmasalahan Karyawan Baru pada Masa Sosialisasi ·· diberi jajan, dikasih pernz
en itu kalau mungkin kalau sengaja sih tidak bisa ... ya yang wajar lah. .. "
mengajak makan dan membawa sesuatu untuk teman sekerja .... ·· "
berbaik-baiklah dengan mereka " " biasanya kita basa basi dulu kemudian
melihat bagaimana cara kerja mereka ... terus mau disuruh untuk bantu-bantu
dulu .... " , kalau ada apa-apa mau mengalah.. &#39;&#39; " tidak segan-segan
menawarkan bantuan untuk dikerjakan. . Dalam upaya mcnunjukkan bahwa
mcrcka mampu bckcrja, karyawan baru akan berusaha mengerjakan
pekerjaannya dengan baik, terbuka dan bersedia menerima kritik. Misalnya
dengan tidak ceroboh menyelesaikan tugas, cekatan, raj in dalam bekerja, dan
bempaya untuk terlibat aktif dalam kelompok. " ..... men awarkan ide baru yang
menari k walau terkadan g ad a orang yang tidak dapat menerima ide kit a ter
se but.: ..&#39; , ·· ..... selalurberupaya memp unyai ide apa yang akan kita berik
an . ... " 5. Cara-cara agar dapat berkembang secara maksimal dan tidak
ketinggalan dengan karyawan senior. Pada waktu pelak:sanaan focus gro up
dilaksanakan, muncul beberapa keluhan dari karyawan baru mengenai
kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan k et ika mereka men coba mel ak:ukan
pen yesu aian diri di lin gk ungan ker ja ny a yang baru, teru tam a pada org ani
sasi yan g tidak: menyediak:an fas ilita s training untuk me mpe rs ia pkan kary
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awan baru sebe lum mereka beke rja. Selain itu, jika ada o rgani sasi yang
menyediak:an fasili ta s trai ning , bias anya hanya menfo kuskan p ada tr a in in
g yang sif atny a hard -s kill (melat ih kemampuan mengerjak:an pekerjaan).
Pada hal menuru t me reka ada dua hal utam a ya ng berpengaruh pada kes uk
se san karyawan baru untuk dapat berke mb ang secara mak:simal di o rg an isa
sinya, yai tu kem amp uan soft- skill (membentu k sikap dan perilaku k aryawa n)
dan kemam puan hard-skill (kemampuan meng erjak an pekerjaan). Kemampuan
soft -sk ill dan hard -s k ill in i sebagia n su dah dim ilik i oleh kary awa n b arn
sebelum beker ja yan g antara lain dapat te rb en tuk mela lu i pendid ikan ata
upun dari pola pen gasuhan oran g tua dan kepri badian karyawan baru itu
sendiri. Untuk melen gka pi kedu a kema mpuan in i, para karyaw an baru berh
ara p a d an ya upay a dari organisasi untuk membu at suatu progr am sosialisasi
karyawan ba ru yan g dik husu skan bagi merek a. Dengan men gik uti pro g ra
m sosi ali sasi ini, k ary awa n baru merasa menda pat bekal dan terb an tu untu
k dap at m elew ati masa sosialisasi dengan suk ses. " seba ikny a adafasilitas
training atau maga ng di tempat kerja " " berharap adanya pembekalan dari yay
asa n atau organisasi " " diadakan trainin g atau pelatihan agar supaya kita dapat
be/ajar apa y an g akan kit a hada pi.... " " .. .. dia dakan wada h untu k be/a jar,
harus ada job descript ion yang j ela s .. .. " 149 Kristiana 1- laryanti Selain
berharap diadakan fasilitas training pada masa sosialisasi , karyawan baru juga
mengharapkan adanya penerimaan, perhatian, pendampingan dan sikap adil dari
supervisor dan rekan sekerjanya. Dengan adanya penerimaan, perhatian,
pendampingan dan sikap adil ini karyawan baru akan dapat segera
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menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. " .... sebaiknya tidak
membedakan antara pegawai baru dengan pegawai lama .... " " ... .. senior
diharapkan menurunkan ilmu yang dimilikinya kepada karyawan baru .... " " .....
ada bimbingan dari atasan . ... " Untuk dapat melewati masa sosialisasi dengan
sukses, karyawan baru seharusnya merniliki sifat-sifat proaktif, kreatif, berani
bertanya dan mencoba, bisa dipercaya, bertanggung jawab, patuh, dapat
membawa diri, disiplin serta mau belajar, terbuka dalam menerima kritik,
penolong, serius, memiliki pemikiran positif, tidak ceroboh, tanggap, cekatan,
tekun, memiliki motivasi untuk berprestasi. " ... .. proaktif, raj in bertanya, dan
tidak malu bertanya kepada teman sekerja, atasan .... " " .... ilmu itu kan
berkembang terus, jadi kalau kit a tidak mengikuti kembali kit a bisa ketinggalan
... " " .. .perlu bis a membawa diri dan .fieksibel di lingkungan kerja yang haru
.... " " ... melakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang dihadapi kemudian
mengembangkan cara kerjanya dengan ide-idenya sendiri.... " " ..... yang harus
dilakukan adalah adaptasi dengan lingkungan , yang kedua mengikuti perintah
atasan langsung dan akan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Adaptasi
dengan menjalankan perintah atasan dengan tanggungjawab. " " .... perlu
banyak belajar dan kita bisa menerima saran dan kritik agar dapat berkem bang
... , . . " .. . j angan merasa takut dan merasa can ggu ng. ... " 6. Karyawan baru
yang dianggap sukses Ada beberapa tanda karyawan baru dianggap sukses
dalam melewati masa sosialisasi, yaitu mereka kerasan bekerja di organisasi,
tugas-tugas yang dikerjakannya heres, akrab dengan ata san maupun rekan
sekerjanya, merasa en joy lnyaman dengan lingkungannya, dipro mo sikan,
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trampil den gan peke rj aanny a, " setiap ada tugas , bisa menjala nkan tugas
dengan ba ik . ... " " bisa diterima oleh teman-teman, atasan dan lingku ng an
kerj a ... . " " tid ak ada komplain tentang sesuatu yang negative .... " " lebih
cepat diangkat menjadi pegawai tetap .... " 150 Permasalahan Karyawan I3aru
pada Masa Sosialisasi " .pekerjaan yang dilakukan beres dan target kerjanya
terpenuhi " " adalah karyawan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan
kerjanya. Yang penting disini adalah karyawan baru dapat diterima di lingkungan
pekerjaan dan rekan-rekan sekerjanya. Pekerjaannya beres dan dapat diterima
oleh atasannya ..... " " .... yang sukses itu biasanya dari orang yang belum tahu
menjadi bis a tahu apa yang diinginkan perusahaan. ... . " PEMBAHASAN Dari
basil focus group yang dilaksa.nakan dalam penelitan ini dengan mengambil
responden yang berasal dari beberapa perusahaan di Jawa T engah ditemukan
bahwa karyawan barn di Jawa Tengah juga mengalami hal-hal yang kurang lebih
sama dengan yang dialami oleh karyawan barn di belahan dunia yang lain.
Sosialisasi karyawan barn merupakan suatu proses dimana karyawan belajar dan
melakukan adaptasi terhadap tempat kerjanya (atasan, rekan sekerja), termasuk
di dalamnya tanggung jawabnya yang barn (pekerjaan) terbukti kebenarannya.
Memulai suatu pekerjaan yang barn adalah pengalaman yang membuat cemas
bagi sebagian besar karyawan. Seluruh responden dalam penelitian ini men
yatak an bah wa perm asal ahan terbesar bagi kary awan barn adalah peny
esuaian diri. Peny esuai an diri ini tidak saja pada penyes uaian diri dengan
pekerjaan b arunya, penyes uaian diri terhada p atas an dan rekan sekerjan ya,
namun p eny esu aian diri secara menyel uruh terhadap organi sas i di m ana
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mere ka bek erja, te rmas uk nonn a-n orm a dan nilai-nilai yan g dian ut. Hal ini
sesuai dengan p en dap at Van Maan en (1976; Ferri s & Rowland , 1990) yang
mengatakan bahwa m as a so sialisasi pada organisasi akan meng acu pada
proses bagaimana seorang kary awan bela jar tentang nilai-nilai , norma-n orma,
dan perilaku-perilaku yang d ii ng ink an se hi ngga mereka dapat dite rima men
jadi angg ota dalam organisasi . Kesu litan dal am melak ukan penyes uai an diri
yan g dirasakan oleh karyawan adalah tuntuta.n dari organi sasi yang men ghar
apk an karyawan langsung d apa t mengerjakan pekerjaann ya dengan baik. Pada
kenyat aannya masih banyak organisa si yang tidak membe rika n fas ilitas
training (hard-skill maupun soft-skill). Selain itu, karyawan baru juga merasakan
adanya kese njan gan antara teo ri dan aplikasinya di or ganis asi, te rutam a
pada kary awa n baru yang beke rja tid ak se suai d en gan bid an g studinya.
Akibatnya mereka han ya me ngand alkan coba-coba melakukan pekerjaan
dengan mengikuti cara kerja seniom ya (r e kan sekerjany a). Oleh se b ab itu
hasil pekerjaan mereka menjadi tid ak optima l. Hampir se mua organisasi yan g
terlibat dalam pen elitia n ini tid ak membe rikan soft-skill training ya ng berisi
tentang noma-norma atau nilai-nilai yan g berlaku di org anisasi, bagairnana
menjalin hubu ngan dengan baik dengan atasan/ re kan se k erj any a. Selain
masala h penyes uai an diri den gan pekerjaan , kary aw an barn juga
mengalarni kesulitan dalam men ye suaikan diri den gan waktu kerja, te rutam a
pada karyawan yang bekerja dengan sistem ber gilir (shift) atau jenis- je ni s pe
kerjaann 151 Kristiana Haryanti yang memerlukan jadwal kerja malam hari
ataupun keharusan untuk lembur. Penyesuaian diri dengan suasana kerja yang
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bising juga dibutuhkan karyawan baru yang dalam bekerja berhubungan secara
langsung dengan mesin produksi. Dalam rangka menyesuaikan diri dengan
pekerjaannya, karyawan baru juga berusaha untuk bersikap proaktif, berusaha
mematuhi peraturan kerja, menunjukkan sikap rajin, disiplin, serius mengerjakan
tugas. Untuk dapat diterima oleh atasannya, banyak cara akan ditempuh oleh
karyawan baru, seperti menunjukkan sikap kooperatif, mengerjakan semua
perintah atasan dan bersikap hormat terhadap atasan. Selain itu, mereka juga
berupaya untuk menunjukkan kemampuannya dan kesungguhannya dalam
menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan kepada mereka.
Kemampuan komunikasi dengan atasan yang baik nam pakn ya dian ggap
penting dalam melan carkan hubungan dengan atas an tidak saja pada kom uni
kasi yang bersifat formal (berh ubun gan dengan pekerjaan) namun juga yang
bersifat non-formal (tidak berhu bun gan dengan pekerjaan , mi salny a: ber
canda ). Kary awan baru juga me lakuk an taktik agar supaya mereka dapat
diterima oleh ata sanny a dengan cara m emb uat atasan merasa penting dan
senan g dengan cara memb antu atasan, berb aik-baik dengan atasan . A gar su
paya dapat diterima ole h rekan sekerjan ya, kary aw an baru juga m en gu
payak:an untuk dapat menjal in kom unikas i yang baik . Car a yan g ditemp uh
adalah dengan tidak segan- segan menya pa terle bih dah ulu dan ber bicara
dengan sopan. Mereka juga bers ikap horm at dengan cara mene mpa tkan diri
dalam posis i y ang lebih rendah daripada seniom ya . Berusaha untuk selalu
bersikap ramah, men yes uaik an diri dengan kharakt er rek an sekerj a, memiliki
teng gang rasa (&#39; tepo sliro&#39;), dan mau menerima kritik . Karyaw an
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baru juga meng gunakan taktik untuk men dapatkan inf orm asi dan memperlanc
ar usah any a untuk menyesuaikan diri den gan rekan sekerjanya. Misa lnya
dengan cara mengambil hati senio my a, sepe rti men coba men yenan gkan
hatiny a dengan mencari tahu kesukaann ya, memberi sesuatu, menraktir ,
membantu dan selalu mau mengal ah. Sel ain itu, kary awan baru juga ak:an
beru sah a mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan berta nggung j awab,
teliti , raj in, dan berus aha untuk terlihat aktif dal am kelomp ok. H asil focus
group menunj ukk an ada tanda-tanda karya wan baru yang diang gap sukses
dalam melewati masa so sialis asi yaitu: kerasan dalam bekerja , tun tas dalam
mengerjakan tugas, akr ab dengan rekan ataupun atasannya, n yam an/
&#39;enjoy&#39; den gan li n gkungan pekerjaanny a, menda pat promo si/k ena
ikan j aba tan, tram pil da lam bekerja, Hasil ini sesua i dengan pendapat dari
Schein (W anous, 1980, 1992) yang menya tak an bahwa indikasi kary aw an
baru yan g s uk ses bersosi alisasi dapat dilihat dari 2 sudut pandang . Dari sudut
pandang org anisas i: kary awan baru yang suk ses ber sosialisasi akan mendapa
tkan peni laian kinerj a yan g bai k, mempero leh kenaikan gaji, mendapa tkan
jaba tan yang baru, mendapat inf orm asi men genai rahasia organisas i, dan
menda patk an promosi . Dar i sudut pandang kary awan : kary aw an baru yang
suks es tidak menunjukkan ke ingin an untuk keluar dari pekerjaan (hasil peneli
tian menunj ukkan bah wa kes uksesan so sial is as i berk orelas i po sitif dengan
kepuas an kerja dan penilaian 152 Pcrmasalahan Karyawan Baru pada Masa
Sosialisasi kinerja namun berkorelasi negatif dengan keinginan untuk berhenti
bekerja), memiliki motivasi yang tinggi, bersedia mengerjakan pekerjaan yang
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tidak menyenangkan, dan seringkali memperoleh toleransi apabila mereka
bekerja lam ban. KESIMPULAN Dengan melihat basil.focus group tersebut di atas
maka dapat disimpulkan bahwa karyawan baru mengalami situasi kecemasan
dalam upaya menyesuaikan diri dengan organisasinya yang baru. Untuk
mengatasi hal ini, mereka melakukan beberapa cara antara lain dengan mencari
informasi tentang bagaimana mereka rnengerjakannya pekerjaannya dari atasan
maupun rekan sekerjanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut mereka harus
dapat diterima oleh atasan maupun rekan sekerjanya. Untuk dapat diterima,
mereka bersikap hormat, selalu bersedia membantu, mau menerima kritik,
proaktif, menjalin komunikasi yang intensif, mengalah, bekerja dengan rajin,
disiplin, teliti, melakukan taktik dan bertanggung jawab. Keberhasilan karyawan
baru dalam melakukan penyesuaian diri pada masa sosialisasi ini akan
berpengaruh pada hasil pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, m as a sos ialis asi
adalah masa kritis. Kesuksesan kary awan baru akan te rg antun g d ari kual itas
kemampuann ya dalam melakuk an sosialis asi pada aw al tahun pe rtam a
mereka bekerja. S eba gian besa r su by ek dalam penelitian ini tidak menda
patk an pelatihan sosialisasi kary awan baru ketika mereka mulai bergabung
dengan organiasi, k ar ena organisasi tidak menyediakan fas ilit as terse but. Pad
ahal pe latihan ini akan sang at mem bantu mereka dalam menyesuaikan diri di
lingkungan pekerjaannya. Ol eh sebab itu, disarank an bagi organisasi yan g
memi liki kary awan baru untuk me ngadak an pelatihan sosialisasi kary awan
baru tidak hanya yang menyangkut asp ek soft-skill nam un juga aspek
hard-skillnya. Dengan adanya training soft-skill s osi alis a si pada karyawan baru
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ini diprediksikan karyawan baru akan siap dalam mela kuk an pen yesua ian diri
di organisasi sehingga akan mengalami peningkatan pada kuali tas hu bu ngann
ya dengan atasan, rasa salin g percaya, dan perilakunya mengerjakan
tugas-tugas di lu ar pekerj aanny a (citizenship). Hard-skill training akan memban
tu men ingkatkan ketrampilan kary awan baru dalam menyelesaikan
pekerjaannya . DAFTARPUSTAKA B au er, T. N., Bod ner, T., & Tucker , J. S.
(2007) . N ew com er adjus tm ent dur in g o rg an iz a tional so cia li z ation : A
meta analyt ic review of ante ced en ts, outco mes, and methods . Journal of
Applied Psychology, 92(3), 707-721 B aue r, J. C. (2002). A long itud inal ev alua
tio n of th e im pact of orga nizational structur e on role ambiguity and work gro
up performa nce. Dissertation. F lorid a: Fac ulty of the Uni versity of Sarasota
153 Kristiana I Iaryanti Khan, R.L., Wolfe, D., Quinn, R. P., & Rosenthal, R. A.
(1964) . Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity. Michingan:
John Willey & Son Krueger, R. A. (1994). Focus groups : A practical guide for
applied research, rd ed. London: Sage Publication Morrison, E. W. (1993).
Longitudinal study of the effects of infor mational seeking on newcomers
socialization. Journal of Applied Psychology, 76(2), 845-855 Morrison, E. W.
(1993). Newcomers infonuation seeking: exploring types, modes, sources, and
outcomes. Academy Management Journal, 36(3), 557- 589 Louis, M. R. (1980).
Surprize and sense making: What newco mers exp erien ce in ent ering
unfamiliar organization al se tt ings. Administrative Science Quarterly, 25(2),
226-2 51 Sak s, A. M., & Ashf orth, B. E. (19 97). O rg aniza tion social iz atio n:
M ak ing se n se the past and presen t as a pr olo gu e for the futur e. Journal of
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Vocational Behavior, 51, 234-27 9 Van Maanen, J. (1976). Breaking in:
Socialization to work. In Handbook of work, organization, and society (edited by
Dubin, R), Chica go: Ran d Mc Nall y C olle ge Publis hing Com pany Wa nous, J.
P. (1980). Organization Entry: Recruitment, selection, and socialization of
newcomers. Cana da: Ad dison - W esle y Pub lishin g Company, I n c W an ous ,
J. P. (1992) . Organization Entry: Recruitment, selection, and socialization of
newcomers 2nd ed. Canada: Addison- W esle y Pub lishin g C om pany, In c 154
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