
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan suatu hal yang penting bagi manusia sebagai jalan yang

akan membawa pada kehidupan yang lebih baik dan memuaskan. Dengan bekerja,

orang akan mendapatkan gaji atau upah, yang dapat digunakan untuk memenuhi

semua kebutuhan hidup manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan fisiologis,

bekerja dapat juga sebagai pemenuhan psikologis melalui jabatan atau pengakuan

dari masyarakat. Sutarto dan Cokro (2008) menyatakan bahwa semua pekerja

tidak akan terus diperkerjakan dan memiliki jabatan atau profesi. Semua manusia

yang bekerja akan berada pada keadaan berhenti dari bekerja, terutama pada usia

lanjut, hal ini disebut dengan pensiun.

Berdasarkan batas usia pensiun yang ditentukan dalam undang-undang pasal

364 nomor 11 tahun 2017, batas usia pensiun PNS adalah 58 tahun. Menurut

Djatmika dan Marsono (1995), pegawai negeri adalah mereka yang telah

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas serta

digaji menurut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

Daryanto (2007) PNS memiliki karakteristik kerja seperti bekerja sesuai dengan

apa yang telah ditetapkan oleh aturan, kerja rutin, cenderung menunggu perintah

dari atasan, hidupnya terjamin sampai tua karena akan mendapatkan uang

pensiun, status sosial tinggi dimasyarakat, dan resiko di PHK kecil. Karakteristik

kerja yang dimiliki PNS tersebut memicu timbulnya kecemasan menghadapi masa
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pensiun. Meskipun mendapat uang pensiun, namun tidak sebesar gaji yang

mereka dapatkan sewaktu masih bekerja. Selain itu, ketika masih bekerja, mereka

memiliki jabatan, pekerjaan, dan status, namun ketika pensiun mereka sudah tidak

memilikinya lagi.

Kartono (2000) menyatakan bahwa individu yang memasuki masa pensiun

seringkali merasa malu karena menganggap dirinya sebagai ”pengangguran”

sehingga menimbulkan perasaan-perasaan minder, rasa tidak berguna, tidak

dikehendaki, dilupakan, tersisihkan, tanpa tempat berpijak dan seperti tanpa

rumah. Hal ini berbeda dengan ketika individu tersebut masih bekerja, dirinya

merasa terhormat dan merasa tidak berguna. Selain itu pada waktu masih bekerja

individu mendapatkan bermacam-macam fasilitas materil, sedangkan setelah

pensiun fasilitas kerja tidak didapatkan lagi. Oleh karena itulah individu yang

memasuki masa pensiun mengalami kondisi kekosongan, merasa tanpa arti dan

tidak berguna sehingga menjelang masa pensiun individu tersebut mengalami

kecemasan akan bayangan-bayangan yang dikhayalkannya sendiri. Padahal

sebenarnya, yang menjadi kriteria pokok itu bukan kondisi dan situasi pensiun

serta menganggur, akan tetapi bagaimana caranya seseorang menghayati dan

merasakan keadaannya yang baru itu (Oktaviana & Kumolohadi, 2008).

Kecemasan merupakan keadaan emosional yang mempunyai ciri

ketegangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan atau keadaan

khawatir mengeluhkan bahwa sesuatu yang baru akan terjadi. Seseorang yang

mengalami kecemasan dapat tercermin dari kondisi fisik, kognitif dan perilakunya

(Nevid, Rathus, & Grene, 2005). Salah satu contohnya pada  PNS di Kantor BKP
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Bengkalis yang sekitar 3 bulan lagi akan pensiun. Berdasarkan hasil wawancara

dengan “BE” pada tanggal 3 April 2017, menjelang pensiun suaminya mengalami

indikasi kecemasan seperti susah tidur, sering pusing dan darah tingginya mudah

kambuh, bahkan menjelang pensiun mengalami struk ringan. Suami BE mengaku

merasa kebingungan karena aktivitas setelah pensiun tidak seaktif ketika bekerja,

selain itu anaknya masih membutuhkan biaya untuk menyelesaikan perkuliahan

dan subjek tidak memiliki usaha atau pekerjaan sampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “PZ” salah satu PNS di Sekretariat

DPRD Bengkalis pada tanggal 4 April 2017, PNS merasa cemas saat menghadapi

pensiun karena kehilangan jabatan dan relasi, tidak dapat menggunakan berbagai

fasilitas kantor (mobil atau rumah dinas), cemas berkurangnya pendapatan karena

tidak mendapat tunjangan diluar gaji (tunjangan jabatan, anak, istri, dan lain-lain),

tidak dapat menikmati perjalanan dinas, dan ketakutan tidak mampu untuk

membiayai kehidupan setelah pensiun. Kehilangan jabatan atau kedudukan ketika

pensiun dapat menimbulkan efek negatif pada sebagian orang, seperti rasa cemas

yang dapat berdampak pada penurunan fisik dan mental (Solinge, 2007).

Kehilangan jabatan yang telah didudukinya selama bekerja juga dapat membuat

mereka sulit untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan situasi pensiun,

sehingga ketika masa pensiun tiba tingkat kecemasannya meningkat (Tarigan,

2009).

Menurut Anggorowati dan Purwadi (2007), individu yang akan memasuki

masa pensiun merasa bahwa masa pensiun merupakan ancaman baginya. Hal ini

disebabkan oleh beberapa alasan yaitu dari biasanya melakukan aktivitas dinas
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yang rutin, menjadi tidak lagi mempunyai aktivitas rutin, sehingga dapat

menyebabkan individu merasa tidak lagi mempunyai kontribusi/manfaat terhadap

lingkungannya. Selain itu, secara emosional dengan status pensiun seseorang

menjadi banyak menganggur, sehingga akan menimbulkan kebosanan. Sedangkan

dari segi ekonomi, seseorang yang memasuki masa pensiun, maka pendapatan

penghasilannya menurun. Pada dasarnya para PNS sudah mendapatkan gaji

pensiun meskipun tidak sebesar gaji yang mereka dapatkan sewaktu masih

bekerja. Hal ini berbeda ketika para pensiun melakukan penerimaan diri yang

melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu

berusaha menanggulangi berbagai kebutuhan, tegangan-tegangan, frustasi, dan

konflik-konflik batin, serta menyelaraskan tuntutan batin dengan tuntutan-

tuntutan yang dikenakan kepadanya oleh dunia dimana ia hidup (Semiun, 2006).

Artinya, seseorang yang dapat menerima perubahan-perubahan berkaitan dengan

proses pensiun maka akan gembira dalam menjalani kehidupan di masa

pensiunnya. Hal ini disebabkan individu dengan penerimaan diri di masa pensiun

memiliki toleransi terhadap frustrasi atau kejadian-kejadian yang menjengkelkan,

dan toleransi terhadap kelemahan-kelemahan dirinya.

Pentingnya proses penerimaan diri pada masa pensiun dikemukakan oleh

oleh Hawari (2004) yang menyatakan bahwa kehilangan pekerjaan (PHK atau

pensiun) yang berakibat pada pengangguran akan berdampak pada gangguan

kesehatan bahkan bisa sampai pada kematian. Berdasarkan hasil penelitian

Brenner pada tahun 1979 yang dikutip oleh Hawari (2004) terbukti untuk setiap

1% kenaikan pengangguran di Amerika Serikat tercatat 44% mengalami stress
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dan menunjukkan perubahan perilaku emosi. Sehingga fenomena semacam ini

seharusnya menjadikan orang-orang yang berada pada masa pensiun harus cerdas

dalam mengelola keadaan emosinya, menerima masa pensiun dengan lapang dada

serta melakukan persiapan-persiapan yang bermanfaat agar nantinya akan lebih

siap untuk menyambut masa pensiun. Masa pensiun memiliki pengaruh besar

terhadap kehidupan emosi seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Back (dalam

Santrock, 2002) faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima

masa pensiun adalah masalah emosional para pekerja terhadap pensiun itu sendiri.

Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi tidak berarti

terbebas dari berbagai macam keadaan emosi yang tidak menyenangkan baginya,

namun individu tersebut mampu mengelola emosinya melalui pemilihan strategi

pemecahan masalah yang tepat. Dengan demikian, individu yang memasuki masa

pensiun tidak perlu cemas atau bahkan merasa canggung atas status

kepensiunannya, karena mereka yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, akan

paham bagaimana cara menyikapi hal tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat

Back (dalam Hurlock, 2006) bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan emosi

yang baik, akan lebih mampu mengatur emosinya sehingga dapat meminimalisasi

atau bahkan menghindari perasaaan cemas.

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan memahami dan mengatur emosi.

Kecerdasan emosi juga merupakan komponen penting pada perilaku yang efektif

cerdas (Papalia, 2008). Sari dan Kuncoro (2006) menemukan bahwa kondisi

emosi seseorang berpengaruh dalam mengatasi kecemasan dalam menghadapi
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pensiun. Apabila pegawai memiliki kondisi emosi yang baik, maka rasa cemas

bisa mereka atasi.

Menurut Nuraini (2013), PNS yang memiliki kecerdasan emosi yang baik,

akan lebih mampu mengatur emosinya sehingga dapat meminimalisasi atau

bahkan menghindari perasaan cemas dalam menghadapi masa pensiun. Semakin

tinggi kecerdasaan emosi yang dimiliki oleh seorang PNS, maka kecemasan yang

dihadapi semakin menurun. Kecerdasan emosi diperlukan untuk menghadapi

suatu masalah yang dapat menimbulkan tekanan atau kecemasan.

Individu dengan kecerdasan emosi yang baik memiliki keuntungan dalam

setiap bidang kehidupan, yaitu dalam hubungan asmara dan persahabatan,

hubungan kerja, ataupun ketika akan memasuki masa pensiun. Individu yang

memiliki kecerdasan emosi yang baik di masa pensiun akan membuat mereka

mampu mengatasi hal-hal yang terjadi di masa tersebut karena memiliki

kemampuan pengendalian dirinya atas keadaan-keadaan di masa pensiun. Hal ini

didukung oleh pendapat Bar-on (dalam Stein & Book, 2002) bahwa kecerdasan

emosi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam

mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan, namun orang-orang yang dikuasai

dorongan hati yang kurang memiliki kendali diri maka akan kurang mampu dalam

hal pengendalian moral (Hurlock, 2002).

Kecemasan juga dapat diturunkan dengan adanya penerimaan diri pada

individu. Menurut Yusfina (2016) salah satu faktor yang berhubungan dengan

tinggi rendahnya kecemasan PNS dalam menghadapi pensiun adalah penerimaan
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diri. PNS yang dapat menerima diri diartikan sebagai individu yang tidak

bermasalah dengan keadaan dirinya yang akan pensiun.

Santrock (2007) menjelaskan penerimaan diri merupakan suatu kesadaran

untuk menerima diri sendiri apa adanya. Penerimaan diri tidak berarti individu

menerima begitu saja kondisi dirinya tanpa berusaha mengembangkan diri lebih

lanjut, melainkan proses untuk mendapatkan keseimbangan diri dalam memenuhi

kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Apabila individu mengetahui kelebihan

dan kekurangan yang ia miliki didalam dirinya maka individu tersebut lebih tahu

tindakan apa yang akan ia lakukan pada situasi-situasi tertentu, seperti situasi

yang menimbulkan kecemasan. Mengetahui kelebihan dan kekurangan  yang ia

miliki dapat membuatnya lebih menerima keadaan atau situasi yang ia alami.

Karakteristik penerimaan diri menurut Bergers (1952) antara lain sikap

dan perilakunya berdasarkan nilai dan standar yang ada pada dirinya, mempunyai

keyakinan dalam menghadapi kehidupan, bertanggung jawab, menerima pujian

dan kritik dari orang lain, menerima dirinya, menganggap dirinya berharga dan

setara dengan orang lain, tidak mengharapkan orang lain menolaknya, tidak

menganggap dirinya berbeda dari orang lain, serta  tidak malu atau rendah diri.

Menurut Kurniady (2014) cemas atau tidaknya individu saat menghadapi

masa pensiun dapat dikendalikan jika individu memiliki penerimaan diri yang

optimal. Penerimaan diri yang tinggi dapat mengarahkan individu pada kondisi

yang tidak cemas, sebaliknya penerimaan diri yang rendah dapat mengarahkan

individu pada kondisi kecemasan.
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Masa transisi dapat dilewati dengan sukses apabila individu memiliki

penerimaan diri yang baik di masa pensiun. Individu dengan persiapan yang baik

cenderung memiliki penerimaan diri yang baik pula. Sedangkan individu yang

kurang memiliki persiapan yang baik maka penerimaan dirinya juga menjadi

kurang baik. Hal ini didukung oleh pendapat Burns (1993) bahwa apabila

seseorang memiliki konsep diri yang positif maka ia akan memiliki penerimaan

diri yang positif, dan apabila ia memiliki konsep diri yang negatif maka ia tidak

akan memiliki penerimaan atas dirinya.Individu akan dikatakan memiliki

penerimaan diri yang baik ketika mereka dapat memahami dan menerima segala

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa

tertarik untuk meneliti permasalahan ini secara empirik dalam satu penelitian

ilmiah. Untuk membuktikan lebih lanjut mengenai fenomena dari ketiga variabel.

Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “

Hubungan antara kecerdasan emosi dan penerimaan diri dengan kecemasan

menghadapi pensiun pada PNS”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan masalahnya yaitu apakah ada

hubungan antara kecerdasan emosi dan penerimaan diri dengan kecemasan

menghadapi pensiun pada PNS?

C. Tujuan Penelitian

Untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah hubungan antara kecerdasan

emosi dan penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi pensiun pada PNS.
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D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki

kajian yang sama dengan penelitian ini, meskipun terdapat perbedaan seperti

subjek, variabel, metode analisis, desain penelitian, dan lain-lain. Penelitian yang

terkait dan pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut :

Sari (2012) meneliti “Hubungan Antara Penerimaan Diri dengan Kecemasan

pada Karyawan Laki–Laki Pra Pensiun”. Penelitian Sari menggunakan 2 variabel

yaitu penerimaan diri sebagai variabel bebas dan  kecemasan sebagai variabel

terikat.  Penelitan ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu kecerdasan emosi dan

penerimaan diri dengan veriabel terikat kecemasan menghadapi pensiun. Subjek

penelitian yaitu PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tanpa

membedakan jenis kelamin.

Penelitian yang dilakukan Azkhari Ayu (2016) meneliti Hubungan Antara

Kecerdasan Emosi Dengan Penerimaan Diri Terhadap Pensiun. Hasil penelitian

ini membuktikan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan

emosi dan penerimaan diri yang dilakukan dimasa pensiun. Perbedaan pada

penelitian ini menambahkan variabel terikat yaitu kecemasan menghadapi pensiun

dan kecerdasan emosi dan penerimaan diri sebagai variabel bebas. Hasilnya

terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan penerimaan diri dengan

kecemasan menghadapi pensiun.

Oktaviana & Retno (2008) meneliti Hubungan Antara Kecerdasan Emosi

Dengan Kecemasan Menghadapi Pensiun Pada Pegawai Bank BRI. Penelitian

Oktaviana menggunakan teori kecemasan  yang dikemukakan oleh Brill dan



10

Hayes (1981) Sedangkan penelitian ini menggunakan teori kecemasan yang

dikemukakan oleh Nevid, Rathus, & Grene (2005). Individu yang mengalami

kecemasan dapat tercermin dari kondisi fisik, kognitif dan perilakunya. Karlina

(2016) meneliti Hubungan Gaya Hidup Hedonis dan Jenis Pekerjaan Terhadap

Penerimaan Diri Menghadapi Pensiun Pada Pegawai Negeri Sipil di Kota

Samarinda. Penelitian ini menggunakan skala penerimaan diri  yang dikemukakan

oleh Cronbach (1963) dengan alternatif jawaban sangat setuju, setuju tidak setuju

dan sangat tidak setuju. Sedangkan penelitian ini menggunakan skala terjemahan

penerimaan diri Berger (1952) dengan alternatif jawaban sangat sesuai, sesuai,

tidak sesuai dan sangat tidak sesuai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai hubungan kecerdasan emosi dan penerimaan diri dengan

kecemasan menghadapi pensiun. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan

sebagai bahan referensi tambahan dan pertimbangan mengadakan penelitian

selanjutnya tentunya yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberi informasi kepada para pegawai bahwa kecerdasan emosi dan

penerimaan diri mempengaruhi kecemasan dalam menghadapi pensiun, penelitian ini

diharapkan menjadi masukan untuk pegawai dan melihat bagaimana gambaran

kecerdasan emosi dan penerimaan diri yang berhubungan dengan kecemasan saat

menghadapi pensiun.


