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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Dunia kerja merupakan suatu wacana baru bagi para mahasiswa yang baru lulus. Dimana para Iulusan
tersebut diharapkan mempunyai ketrampilan yang cukup untuk dapat bersaing dengan yang lain.
Keperawatan merupakan salah satu bidang yang sangat dibutuhkan dimanapun. Namun, kenyataannya
banyak pula para Iulusan keperawatan yang belum dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat. Persaingan
dengan para perawat dari luar negeri juga dapat menjadi faktor bagi para Iulusan keperawatan untuk
mengalami suatu fenomena kecemasan yang sangat berarti. Selain itu, persaingan dalam dunia kerja
merupakan suatu pengalaman yang baru bagi para Iulusan keperawatan, sehingga seringkali menyebabkan
kecemasan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat
kecemasan mahasiswa tingkat akhir Program Regular Tahap Akademik FIK UI dalam menghadapi
persaingan dunia kelja. Penelitian ini dilakukan di Fakultas llmu Keperawatan Universitas Indonesia Depok
dengan jumlah sampel 43 mahasiswa. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasi dengan
pendekatan cross secrional. Instrumen yang digunakan adalah instrumen untuk mengukur faktor-faktor yang
bcrhubungan dengan tingkat kecemasan (usia, jenis kelamin, sistem pendukung dan pengalaman) dan
instrumen untuk mengukur tingkat kecemasan mahasiswa yang telah disesuaikan dengan kebutuhan
penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dalam bentuk distribusi fiekuensi dan
analisa bivariat dengan menggunakan Uji T Independen dengan varian berbeda dan Uji Chi Square. Hasil
penelitian ini adalah adanya hubungan antara faktor-faktor seperti sistem pendukung (p value: 0,038;
a=0,05) dan pengalaman mahasiswa (p value: 0,0034; a=0,05) dengan tingkat kecemasan mahasiswa. Hasil
Iainnya yaitu tidak ada hubungan antara usia (p value: 0,594; a= 0,05) ; dan jenis kelamin (p value: 0,09 ;
a=0,05) dengan tingkat kecemasan yang dialami oleh mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka
saran yang dapat diberikan adalah melakukan penelitian Iebih lanjut dengan responden dan Iokasi penelitian
yang lebih luas, sehingga nantinya dapat mengetahui gambaran tingkat kecemasan yang terjadi dengan hasil
yang bervariasi.

