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ABSTRAK 

 

Dharmawan Prasojo, Budhi. 2011. Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun Pada 

Pegawai Kementrian Agama yang Istrinya Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi 

komparatif pada Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara). Skripsi, Jurusan 

Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I, Drs. Sugiyarta SL, M.Si.dan Pembimbing II, Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si  

 

Kata kunci : kecemasan menghadapi masa pensiun, istri bekerja, istri tidak 

bekerja. 

 

Kementrian Agama adalah suatu lembaga negara yang berkecimpung 

dalam keagamaan, seyogyanya pegawai Kementrian Agama memiliki tingkat 

religiusitas yang cukup tinggi. Hidup keagamaan memberikan kekuatan jiwa bagi 

seseorang untuk menghadapi tantangan dan cobaan hidup, memberikan bantuan 

moral dalam menghadapi krisis serta menimbulkan sikap rela menerima 

kenyataan. Masa pensiun merupakan masa dimana setiap pegawai akan 

kehilangan jabatan, fasilitas, rutinitas. Bagi pegawai yang menganggap pensiun 

itu sebagai hal yang negatif maka akan muncul kecemasan yang ditunjukkan 

dengan  semangat kerja menurun, rasa tegang menghadapi masa pensiun membuat 

pegawai menjadi tidak bisa rileks dan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan.  

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

bentuk penelitian komparatif. Pengambilan wilayah sampel dilakukan dengan 

teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket 

kecemasan menghadapi masa pensiun dengan jumlah 80 item dan sampel 

sebanyak 52 pegawai yang memasuki masa pensiun tahun 2011-2015. Teknik uji 

validitas menggunakan analisis butir. dikorelasikan dengan skor total dengan 

rumus korelasi product moment dari Pearson. Uji reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Alpha menunjukan bahwa instrumen yang digunakan 

mempunyai indeks reliabilitas sebesar 0,987. Berdasarkan hasil uji T diketahui F 

hitung 5,850 dengan probabilitas 0,019 

Hipotesis yang berbunyi ”ada perbedaan tingkat kecemasan menghadapi 

masa pensiun pada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara yang 

istrinya bekerja dan tidak bekerja” diterima, artinya ada perbedaan kecemasan 

dimana pada pegawai yang istrinya bekerja memiliki kecemasan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kecemasan pegawai yang istrinya tidak bekerja, karena 

mean kecemasan pegawai yang istrinya bekerja sebesar 243.8000, dan mean 

kecemasan pegawai yang istrinya tidak bekerja sebesar 178.0370. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Bekerja merupakan aktifitas fisik maupun aktivitas mental yang menjadi 

kegiatan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang melakukan 

aktivitas kerja sering disebut dengan istilah Homo labor yang berarti manusia 

yang bekerja. Yaktiningsasi (Rini, 2008: 15), mengemukakan bahwa seseorang 

dikatakan bekerja apabila seseorang melakukan akivitas fisik maupun mental, 

untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, baik untuk dirinya 

sendiri maupun untuk orang lain.  

 Manusia tidak terlepas dari aktivitas bekerja. Ada orang yang bekerja 

untuk mencari uang, ada yang bekerja untuk mengisi waktu luang, ada pula yang 

bekerja untuk mencari identitas, dsb. Apapun alasan manusia bekerja, semuanya 

adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut  Maslow ( dalam Atkinson, 

2000:35) kebutuhan manusia secara garis besar dapat dibagi atas: kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dimiliki, kebutuhan harga diri, dan 

aktualisasi diri.  Alasan seseorang bekerja bisa memenuhi salah satu kebutuhan 

ang diutarakan oleh Abraham Maslow. Bila ditelusuri lebih jauh, suatu pekerjaan 

lebih berkaitan dengan kebutuhan psikologis seseorang dan bukan hanya berkaitan 

dengan kebutuhan materi semata. Secara materi, orang bisa memenuhi kebutuhan 

sandang pangan melalui bekerja. Namun secara psikologis arti bekerja adalah 

menimbulkan rasa identitas, status, ataupun fungsi sosial (Chaplin 2002:135).  



 2 

Kartono (2000:231) menyatakan bahwa “bekerja menjadi kegiatan sosial 

yang memberikan: respek atau penghargaan, status sosial atau prestise sosial, 

yaitu tiga unsur paling gawat-kritis dan terpenting bagi kesejahteraan lahir batin 

manusia dalam menegakan martabat dirinya”. Namun tidak selamanya orang 

dapat bekerja, banyak hal yang menyebabkan seseorang berhenti bekerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa bekerja merupakan bagian dari identitas diri. Dengan 

perkataan lain, orang merasa berharga jika ia bisa mengatakan posisi dan 

pekerjaannya. Semakin lama seseorang bekerja, tentunya identitas itu akan 

semakin melekat pula. Kondisi fisik manusia untuk bekerja ada batasannya, 

semakin tua seseorang, semakin menurun kondisi fisiknya, maka beriringan 

dengan hal itu produktivitas kerja pun akan menurun. Pada waktunya seseorang 

akan diminta untuk berhenti bekerja, yang awamnya dikenal dengan istilah 

pension.  

Masa pensiun merupakan suatu masa putusnya hubungan kerja antara 

karyawan dengan instansi atau organisasi tempat bekerja, pada saat karyawan 

telah mencapai batas usia pensiun. Masa pensiun biasanya jatuh bertepatan 

dengan usia pertengahan (40-60 tahun) yang dinyatakan oleh para ahli sebagai 

masa krisis (Hurlock, 1980:435). Usia pensiun pegawai negeri di Indonesia 

menurut Undang-Undang No.11 th 1961 adalah 50 (limapuluh) tahun, sedangkan 

batas usia pensiun pegawai negeri menurut Peraturan Pemerintah No.32 th 1979 

adalah 56 tahun atau lebih bagi pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu 

(Helmi, 2000:5). 
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Masa pensiun dapat menimbulkan masalah psikologis baru bagi yang 

menjalaninya, karena banyak dari mereka yang tidak siap menghadapi masa ini. 

Ketidaksiapan menghadapi masa pensiun pada umumnya timbul karena adanya 

kekhawatiran tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Perubahan 

yang diakibatkan oleh masa pensiun ini memerlukan penyesuaian diri. Ramaiah 

(2003:45) mengatakan bahwa proses penyesuaian diri yang paling sulit adalah 

pada masa pensiun. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Holmes dan Rahe 

(1967: 131), mengungkapkan bahwa pensiun menempati rangking 10 besar untuk 

posisi stress.   Dengan memasuki masa pensiun, seseorang akan kehilangan peran 

sosialnya di masyarakat, prestise, kekuasaan, kontak sosial, bahkan harga diri 

akan berubah juga karena kehilangan peran (Hurlock, 1980:245). Bahkan akibat 

yang paling buruk pada pensiunan adalah bisa mengakibatkan depresi dan bunuh 

diri (Hurlock, 1980:247). Sedangkan akibat pensiun secara fisiologis oleh 

Daradjat (1982:80) dikatakan bisa menyebabkan masalah penyakit terutama 

gastrointestinal, gangguan saraf, berkurangnya kepekaan. 

Kecemasan pada masa pensiun sering muncul pada setiap individu yang 

sedang menghadapinya karena dalam menghadapi masa pensiun dalam dirinya 

terjadi goncangan perasaan yang begitu berat karena individu harus meninggalkan 

pekerjaannya. Walaupun reaksi seseorang terhadap masa pensiun bisa berbeda-

beda, tetapi dampak yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah 

berkurangnya jumlah pendapatan keluarga. Di Indonesia, khususnya pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil kondisi keuangan lebih menyedihkan. Data yang diperoleh 

dari Kompas, 2001 bahkan ada pensiunan golongan I yang menerima rapel 
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kenaikan pensiunan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2001 hanya sebesar Rp. 

700,00 (tujuh ratus rupiah saja). Artinya kenaikan yang diterimanya hanya sebesar 

Rp.100,00 (seratus rupiah) per bulannya. Sebagai seorang kepala keluarga 

tentunya hal ini bisa menimbulkan stress kepada seluruh keluarga, dalam hal ini 

istri dan anak. Terlebih jika anak belum bekerja bahkan masih kuliah, sementara 

istripun tidak bekerja. Dalam dunia kerja yang formal baik institusi negeri ataupun 

swasta, seiring dengan bertambahnya usia akan menghantarkan seseorang 

memasuki gerbang pensiun. Pekerja yang bekerja pada suatu instansi, baik 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, maupun karyawan swasta harus 

berhenti dari pekerjaannya ketika usianya telah mencapai batas usia pensiun. 

Begitu pula juga terjadi di pegawai di Kementrian Agama Kabupaten 

Banjarnegara. Kementrian Agama adalah suatu lembaga negara yang 

berkecimpung dalam keagamaan, seyogyanya pegawai Kementrian Agama 

memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Hidup keagamaan memberikan 

kekuatan jiwa bagi seseorang untuk menghadapi tantangan dan cobaan hidup, 

memberikan bantuan moral dalam menghadapi krisis serta menimbulkan sikap 

rela menerima kenyataan (Meichati, 1983: 41). Dalam pandangan islam orang 

yang religius akan menyerahkan hidup dengan berbagai persoalannya kepada 

Allah yang didasarkan keyakinan mutlak kepada-Nya, termasuk ketika akan 

mengalami kehilangan jabatan (Muarifah, 2005: 109).  

Usia pensiun pada Pegawai Kementrian Agama terbagi menjadi dua batas 

usia, untuk pegawai akademik batas usia pensiun adalah 60 tahun, sedang untuk 

pegawai non akademik adalah 56  tahun. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan 
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oleh peneliti, diketahui bahwa Pegawai Kementrian Agama Kabupaten 

Banjarnegara yang hendak memasuki masa pensiun tetap mengalami ketakutan 

dalam menghadapi masa pensiun sehingga ketakutan yang perkepanjangan ini 

akan menimbulkan kecemasan.  

Ketakutan yang dialami oleh para pegawai yang akan menghadapi masa 

pensiun yang paling utama dikarenakan kekhawatiran tidak dapatnya memenuhi 

kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan mengandalkan tunjangan dana pensiun, 

kecemasan akan lebih terasa pada Pegawai Kementrian Agama yang memiliki 

anak lebih dari dua orang serta menjadi satu-satunya tumpuan keluarganya jika 

dibandingkan dengan pegawai yang hanya memiliki satu anak. Perbedaan tingkat 

kecemasan juga dapat dilihat pada pegawai dengan status istri bekerja 

dibandingkan dengan pegawai yang istrinya tidak bekerja. Hal ini menjelaskan 

bahwa faktor pencetus kecemasan menjelang pensiun antara pegawai yang satu 

dengan pegawai yang lain dapat berbeda. 

 Ketidaksiapan mereka dalam menghadapai masa pensiun dapat dilihat 

dari menurunnya semangat kerja keengganan mereka untuk bekerja dengan giat 

menjelang pensiun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kartono (1981: 117) 

orang yang mengalami kecemasan  mempunyai gejala fisik dan psikis antara lain: 

gemetar, keringat dingin, gangguan perut dan rasa mual serta muntah-muntah, 

mulut menjadi kering, sesak nafas, percepatan nadi dan detak jantung. Selain itu 

juga lemas, apatis, depresif semuanya serba salah, tidak pernah merasa puas, dan 

berputus asa. Atau tanda-tanda sebaliknya, yaitu menjadi mudah ribut, tidak 

toleran, cepat tersinggung, gelisah, eksplosif meledak-ledak, agresif dan suka 
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menyerang baik dengan kata-kata atau ucapan maupun dengan benda-benda, 

bahkan tidak jarang menjadi beringas (Kartono, 2000:234). 

Kecemasan dengan berbagai macam gejalanya dapat mengganggu 

konsentrasi individu dalam bekerja dan dapat membuat individu kesulitan untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Apabila hal itu terjadi pada pegawai 

yang akan mengalami masa pensiun, maka akan sangat mengganggu pekerjaannya 

sehingga individu tidak dapat mengakhiri tugasnya dengan baik dan justru akan 

semakin mempersulit penyesuaiannya ketika pensiun nanti. Ramaiah (2003:65) 

mengatakan bahwa kecemasan akan muncul beberapa tahun menjelang masa 

pensiun tiba dan akhirnya memuncak beberapa saat menjelang pensiun sampai 

dengan tibanya masa pensiun. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Martiantoro (2009:124) 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

Religiusitas dengan kecemasan ibu hamil.  Artinya semakin tinggi religiusitas 

maka semakin rendah tingkat kecemasan seseorang.  Sedangkan menurut hasil 

penelitian Arif Wibisono Adi (1985, dalam Ancok & Suroso, 2005) menunjukkan 

adanya korelasi negatif yang signifikan pula antara keteraturan menjalankan 

sholat dengan tingkat kecemasan.  Artinya makin rajin dan teratur orang 

melakukan sholat maka makin rendah tingkat kecemasannya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eva Diana 

(2006:32)pada karyawan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (2006: 32) tercatat 

bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dengan 

kecemasan dalam menghadapi masa pensiun. Dimana semakin tinggi dukungan 
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sosial maka kecemasan dalam menghadapi masa pensiun akan semakin rendah. 

Mean empirik untuk variabel kecemasan dalam menghadapi masa pensiun sebesar 

70,15 dan mean hipotetik sebesar 92,5 maka ME < MH. Hal ini menunjukkan 

bahwa karyawan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang akan menghadapi masa 

pensiun cenderung memiliki kecemasan yang tergolong rendah. Artinya bahwa 

karyawan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk tidak mengalami perasaan was–was, 

gelisah, takut, khawatir dan tegang yang dialami oleh individu yang akan 

menghadapi pemutusan hubungan kerja karena telah mencapai batasan usia 

tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock (1980 : 232) bahwa dukungan 

sosial dapat membantu seseorang dalam menghadapi kecemasan juga dapat 

mencegah berkembangnya masalah yang timbul. Hal ini juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Tjahyono (1999 : 51) yang 

mengatakan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam memelihara keadaan 

psikologis individu yang mengalami tekanan, melalui dukungan sosial 

kesejahteraan psikologis akan meningkat karena adanya perhatian dan pengertian 

yang akan menimbulkan perasaan memiliki, meningkatkan harga diri serta 

memiliki perasaan positif mengenai diri sendiri. 

Hasil studi awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 30 September 

2009 terhadap 20 orang pegawai Kementrian Agama yang menghadapi masa 

pensiun, kecemasan paling dominan yang dirasakan oleh pegawai yang 

menghadapi masa pensiun adalah kekhawatiran akan kondisi ekonomi setelah 

pensiun nanti. Selain itu ditemukan pula indikasi kecemasan pada pegawai yang 

menghadapi masa pensiun hal tersebut terlihat dari hasil studi awal yang 
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menunjukan 78% responden mengalami kecemasan secara umum berupa mereka 

akan kehilangan jabatan dan pekerjaan, dan merasa bingung akan melakukan 

kegiatan apa jika sudah tidak bekerja, studi klasik purna bakti yang dilakukan 

dengan cara mengamati para pensiunan oleh Reichard, Livson dan Peterson dalam 

Helmi Alvin Fadilla (2000: 46) menyatakan ada lima kelompok reaksi terhadap 

pensiun, tiga kelompok berikut ini menunjukan reaksi umum terhadap purna bakti 

yaitu : 

1. Kelompok mature.mereka tidak mengalami hambatan dalam penyesuaian 

dengan masa-masa purna bakti, tampaknya mereka terbebas dari konflik, 

dan dapat menerima kondisi purna bakti dengan realistik. Biasanya mereka 

mendapatkan kepuasan mengenai aktifitas dan hubungan antarpersonal, 

sehingga hidup ini menyenangkan dan bermakna 

2. Kelompok rocking-chair men. Pada umumnya mereka pasif, merasa 

gembira terlepas dari rasa tanggung jawab, dan memuaskan kebutuhan 

untuk bersifat pasif di masa-masa tuanya 

3. Kelompok armored, kelompok ini mempertahankan sistem yang kompleks 

untuk melawan pasivitas dan perasaan tidak berdaya. Dengan melakukan 

kegiatan yang aktif, mereka pada dasarnya mengatasi perasaan cemas 

menurunnya kemampuan fisik dan semakin bertambahnya usia.  

Selain itu 60% diantaranya merasakan mengalami penurunan kinerja., 

mudah marah, tegang dan secara fisik terjadi penurunan seperti mudah lelah dan 

mudah lupa, Reichard, Livson dan Peterson dalam Helmi Alvin Fadilla (2000: 46) 
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menyatakan ada lima kelompok reaksi terhadap pension, dua kelompok berikur ini 

yang menunjukan reaksi yang negatif dari pensiunan yaitu : 

1. Kelompok angry man. Purna bakti dianggap sebagai masa-masa yang 

menggetirkan, masa-masa tidak menyenangkan, dan masa-masa pahit. 

Mereka merasa gagal tidak dapat mencapai tujuannya, menyalahkan orang 

lain, dan kurang dapat menerima kenyataan bahwa usia semakin 

bertambah. 

2. Kelompok self-haters. Mereka merasa bahwa hidup ini mengecewakan 

dan gagal. Namun demikian mereka lebih mengarahkan perasaan kecewa 

tersebut kepada diri sendiri, marah kepada diri sendiri dan menyalahkan 

diri sendiri. Mereka rentan terhadap gejala depresi khususnya dengan 

semakin bertambahnya usia karena mereka merasa semakin kurang berarti 

dan tidak adekuat. 

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 6 orang pegawai 

Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara muncul beberapa pernyataan 

diantaranya: untuk pegawai Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara yang 

istrinya bekerja ada yang mengatakan bahwa mereka tidak cemas dalam 

menghadapi masa pensiun karena masih ada penghasilan yang masuk dari hasil 

istri yang bekerja, namun ada pula yang mengatakan bahwa mereka merasa malu 

karena sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya menghasilkan uang untuk 

keluarga digantikan oleh istri yang seharusnya mengurus rumah tangga. Pegawai 

Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara yang istrinya tidak bekerja semua 

merasa cemas dikarenakan penghasilan bulanan yang didapat akan berkurang 
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karena hanya mendapatkan tunjangan dari dana pensiun dan merasa khawatir 

jikalau tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pada saat masih 

aktif bekerja.  

Jungmeen E. Kim dan Phyllis Moen dari Cornell University  Jungmeen 

dan Phyllis Moen (dalam Rini, 2008: 135)  meneliti hubungan antara pensiun 

dengan depresi.  Keduanya menemukan bahwa: (1) Wanita yang baru pensiun 

cenderung mengalami depresi lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang 

sudah lama pensiun atau bahkan yang masih bekerja, terutama jika sang suami 

masih bekerja; (2) Pria yang baru pensiun cenderung lebih banyak mengalami 

konflik perkawinan dibandingkan dengan yang belum pensiun; (3) Pria yang baru  

pensiun namun istrinya masih bekerja cenderung mengalami konflik perkawinan  

lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang sama-sama baru pensiun namun 

istrinya tidak bekerja; (4) Pria yang pensiun dan kembali bekerja dan mempunyai 

istri yang tidak bekerja, maka keduanya memiliki semangat lebih tinggi 

dibandingkan dengan pasangan yang keduanya sama-sama tidak bekerja. 

Masalah pensiun bagi Pegawai Kementrian Agama yang telah siap dalam 

hal mental dan telah mapan secara secara materiil apalagi yang didukung oleh 

isteri mereka yang juga ikut bekerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan 

keluarga, mungkin tidak kan menjadi masalah yang berarti. Mereka memiliki 

pemikiran yang terbuka dan dapat menerima kenyataan hidup dengan lapang 

dada. Mereka juga beranggapan pensiun merupakan suatu hal yang memang harus 

dijalani, karena adanya pemikiran bahwa sudah sekian lama mereka telah bekerja 

dengan menyumbangkan segenap tenaga, waktu dan pikiran mereka..maka dari itu 
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mereka berhak untuk mendapatkan waktu panjang untuk beristirahat. Disamping 

usia yang sudah tidak muda lagi hingga berpengaruh terhadap kondisi fisik, 

mereka merasa tiba waktunya untuk menikmati hari tua dari jerih payah setelah 

sekian lama bekerja. 

Masalah yang terjadi adalah bagi pegawai yang belum siap sepenuhnya 

menghadapi pensiun.Ketidaksiapan mereka diwujudkan dengan munculnya rasa 

cemas, khawatir dan takut memikirkan hari-hari setelah pensiun nantinya. Sebab 

dari ketidaksiapan mereka dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: kondisi 

ekonomi yang belum mapan, secara mental belum siap menerima pensiun, merasa 

masih sehat dan mampu bekerja serta berkurangnya penghasilan setelah pensiun 

ditambah lagi dia sebagai satu-satunya tulang pungung keluarga dalam mencari 

kebutuhan keluarga dan isteri tidak bekerja. Kecemasan tersebut diwujudkan 

dengan adanya sikap menolak untuk dipensiunkan.Hal ini dapat dilihat dari 

adanya sebagian pegawai Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara 

mengajukan permohonan untuk dapat bekerja kembali. Perilaku tersebut 

mencerminkan bahwa kecemasan benar-benar dialami oleh sebagian karyawan 

yang akan pension.  

Berangkat dari fenomena dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan 

diatas terdapat perbedaan hasil mengenai kecemasan yang terjadi pada pegawai 

yang hendak memasuki masa pensiun maka penulis mencoba melakukan 

penelitian dengan mengangkat tema “Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun pada 

Pegawai Kementrian Agama yang Istrinya Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi pada 

Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara)” guna mengetahui seberapa besar 
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perbedaan tingkat kecemasan yang terjadi pada pegawai Kementrian Agama 

kabupaten Banjarnegara. 

1.2  Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimanakah kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai 

Kementrian Agama yang istrinya bekerja 

2. Bagaimanakah kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai 

Kementrian Agama yang istrinya tidak bekerja 

3. Apakah ada perbedaan kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai 

Kementrian Agama yang istrinya bekerja dan tidak bekerja 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimanakah tingkat kecemasan menghadapi masa 

pensiun pada pegawai yang istrinya bekerja dan tidak bekerja pada pegawai 

Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara 

1.4 . Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambahan bagi para 

pegawai yang mulai memasuki masa pensiun agar lebih siap dalam 

menghadapi masa pensiun terutama di lingkungan Departemen Agama 

Kabupaten Banjarnegara 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca, 

serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya mengenaikecemasan 

menghadapi masa pensiun pada pegawai yang istrinya bekerja dan tidak 

bekerja 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi industri dan psikologi 

perkembangan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan suatu hal yang pokok dan sebagai bahan acuan 

dalam melaksanakan penelitian. Melalui landasan teori akan diperoleh informasi 

tentang permasalahan yang akan diteliti sehingga proses penelitian akan lebih 

jelas arah dan tujuannya. 

Bab ini akan menjelaskan mengenai konsep-konsep teoritis yang 

menyangkut persoalan pokok yang akan diteliti meliputi: definisi kecemasan, 

jenis-jenis kecemasan, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kecemasan, 

gejala kecemasandalam Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara, pengertian 

masa pensiun, kecemasan menghadapi masa pensiun. 

2.1. Kecemasan 

2.1.1.Pengertian Kecemasan 

Kecemasan adalah suatu perasaan yang diliputi ketakutan dan keprihatinan 

mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut 

(Chaplin, 2002;32). Hal ini didukung oleh Meichati (1983:25) yang 

mendefinisikan  kecemasan sebagai rasa takut yang sering timbul dan dialami 

terhadap hal-hal yang belum dialami langsung dan belum diketahui kepastiannya. 

Kecemasan merupakan suatu kondisi yang pernah dialami oleh hampir 

semua individu, hanya kadar dan tarafnya saja yang  berbeda. Kecemasan dapat 

didefinisikan sebagai kondisi emosional yang tidak menyenangkan, yang ditandai 

oleh perasaan subjektif seperti ketegangan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga 
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ditandai dengan aktifnya sistem syaraf pusat, Ma’arifah (Indonesian Psychological 

Journal, 2005 :103). Menurut Priest (1987 : 13) kecemasan adalah perasaan yang 

dialami oleh seseorang ketika berfikir ada sesuatu yang tidak menyenangkan akan 

terjadi, lebih lanjut ia juga menambahkan bahwa kecemasan sebagai ketakutan, 

kebingungan, hidup penuh tekanan dan sebagai ketidakpastian yang dialami oleh 

individu dari waktu kewaktu sebagai tanggapan terhadap situasi yang mengancam 

dan khayal.  

Rasa cemas dan rasa takut sering didefinisikan sebagai suatu hal yang 

tidak berbeda. Tetapi sering ahli psikologi menandai bahwa rasa cemas dan rasa 

takut itu berbeda dalam tingkatannya. Kecemasan adalah suatu kejadian yang bisa 

menimbulkan detak jantung yang agak keras, nafas yang memburu, keluarnya 

keringat, perasaan tidak enak dilambung dan rasa kaku didada. Kenyataanya, tidak 

semua orang yang merasa cemas lalu merasakan semua hal tersebut diatas, namun 

beberapa diantaranya pasti dirasakan. 

Pada ketakutan yang sangat, biasanya apa yang dirasakan dan dialami 

dapat berbeda. Seseorang tidak harus merasakan hal itu walaupun biasanya 

seseorang tersebut kebayakan mengalami perasaan demikian. Suatu penelitian 

rasa takut yang dilakukan Pilot Amerika menunjukkan bahwa perbedaan reaksi 

tergantung pada perubahan badaniah yang paling nyata,atau tampak paling nyata. 

Terkadang detak jantung atau keinginan untuk buang air besar mendapatkan 

perhatian. Keringat dingin mungkin yang paling diingat, juga selalu dibarengi 

kejutan mental kecemasan atau rasa takut (Marhiyanto,1987:15). 
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Mahmud (1990:235) mendefinisikan kecemasan sebagai keadaan takut 

yang terus menerus dan berbeda dengan ketakutan biasa yang merupakan respon 

terhadap rangsangan menakutkan yang sering terjadi, sebab ketakutan yang 

dialami mereka merupakan respon terhadap kesukaran yang belum tentu 

terjadi.Kecemasan juga diartikan sebagai perasaan tidak menentu, panik, takut 

tanpa mengetahui apa yang ditakutkan dan tidak dapat menghilangkan perasaan 

gelisah yang mencemaskan itu (Daradjat, 1982:17). 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono (1981:116) bahwa kecemasan 

adalah semacam kekhawatiran atau keelisahan  dan “ketakutan” terhadap sesuatu 

yang tidak jelas , yang difus atau baur, dan mempunyai ciri yang mengazab pada 

diri kita. Pada ketakutan yang sangat, biasanya apa yang dirasakan dan dialami 

dapat berbeda. Seseorang tidak harus merasakan hal itu walaupun biasanya 

seseorang tersebut kebayakan mengalami perasaan demikian. Suatu penelitian 

rasa takut yang dilakukan Pilot Amerika menunjukkan bahwa perbedaan reaksi 

tergantung pada perubahan badaniah yang paling nyata,atau tampak paling nyata. 

Terkadang detak jantung atau keinginan untuk buang air besar mendapatkan 

perhatian. Keringat dingin mungkin yang paling diingat, juga selalu dibarengi 

kejutan mental kecemasan atau rasa takut (Marhiyanto,1987:15). Gangguan 

kecemasan adalah gangguan psikologis yang dicirikan dengan ketegangan 

motorik (gelisah, gemetar dan ketidakmampuan untuk rileks), hiperaktifitas 

(pusing, jantung berdebar-debar, atau berkeringat) dan pikiran serta harapan yang 

mencemaskan (Santrock, 2002:230). 
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Menurut Atkinson (1991:413) kecemasan merupakan pernyataan yang 

tidak menyenangkan yang ditandai dengan istilah-istilah seperti kekhawatiran,  

keprihatinan dan takut yang kadang-kadang dialami seseorang dalam berbagai 

situasi dalam tingkat yang berbeda. Lebih lanjut Koeswara (1991:44) mengatakan 

bahwa kecemasan dapat terjadi apabila stimulus yang membahayakan terus 

menerus  menghantui atau mengancam individu. Kecemasan dapat berarti sebagai 

reaksi normal, campuran antara keadaan fisik dan psikologis terhadap situasi yang 

menimbulkan stres, dan reaksi ini sudah ada sejak masa lalu (Hambly, 1986:4). 

Marhiyanto (1987: 74) menuturkan bahwa “anxietas atau kecemasan 

dirumuskan sebagai subjective feeling off apprehension and heightens 

physiological arousal”. Menurutnya kecemasan berbeda dari rasa takut biasa. 

Ketakutan akan dirasakan apabila ancaman berupa sesuatu yang sifatnya objektif, 

spesifik dan terpusat yang sifatnya negatif. Sementara kecemasan disebabkan oleh 

suatu ancaman yang sifatnya lebih umum dan subjektif, yang normal terjadi 

apabila menghadapi sesuatu misalnya pensiun. 

Berdasar pada pendapat dari beberapa tokoh diatas tentang definisi 

kecemasan, dapat diambil kesimpulan bahwa kecemasan merupakan perasaan 

yang diliputi ketakutan, panik, khawatir, gelisah mengenai masa mendatang tanpa 

sebab khusus atau terhadap suatu yang tdak jelas yang belum tentu terjadi. 

Fenomena tentang kecemasan menjelang pensiun ini dapat ditinjau dari 

beberapa pandangan/model.Menurut sudut pandang kognitif, kecemasan 

menjelang pensiun muncul sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya 

pengetahuan yang kurang, pemikiran dan persepsi yang salah dari setiap orang. 
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Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap sikap dan cara seseorang menghadapi 

masalahnya. Sedangkan menurut sudut pandang behavioristik, kecemasan 

menjelang pensiun muncul sebagai akibat dari adanya pengalaman orang di 

sekitar dan pengaruh dari lingkungan yang telah mereka amati. Cara seseorang 

menghadapi masalahnya merupakan hasil dari proses belajar tentang pengalaman 

orang lain yang menghadapi masalah serupa serta lingkungan sekitar yang telah 

membentuk kepribadian seseorang. 

Sehubungan dengan teori tentang definisi kecemasan diatas dapat 

dikaitkan pada Pegawai Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara yang akan 

memasuki masa pensiun. Tidak semua pegawai mengalami kecemasan tetapi tidak 

sedikit juga yang mengalami kecemasan, karena hal ini dipengaruhi juga oleh 

karakteristik setiap orang dalam menghadapi suatu masalah. 

2.1.2.Jenis kecemasan 

Menurut  Freud (Mu’arifah, 2005 : 107) membagi kecemasan menjadi tiga 

jenis  yaitu : 

a. Kecemasan Rill yaitu kecemasan atau ketakutan individu terhadap bahaya-

bahaya nyata yang berasal dari dunia luar. Bahaya disini berarti suatu kondisi 

lingkungan yang mengancam individu. 

b. Kecemasan Neurotik adalah kecemasan yang tidak terkendalikannya naluri-

naluri primitif oleh ego yang nantinya bisa mendatangkan hukuman. 

Kecemasan ini timbul semata- mata karena takut akan sanksi yang timbul dari 

suatu perbuatannya. 
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c. Kecemasan Moral yaitu kecemasan yang timbul akibat tekanan superego atas 

ego individu yang berhubungan atau individu yang telah atau sedang 

melakukan tindakan yang melanggar moral. Kecemasan ini bersumber pada 

kata hati. 

Selanjutnya Speirbeger (Dwita dan Natalia, 2002:180) membagi 

kecemasan menjadi kecemasan sesaat dan kecemasan dasar. 

a. Kecemasan sesaat adalah kecemasan yang berlangsung pada saat ada stimulus 

yang tidak menyenangkan  

b. Kecemasan dasar adalah sisa pengalaman masa lalu yang menentukan 

perbedaan individu dalam kecenderungan penghayatan kecemasan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cattel dan Scheler (dikutip oleh 

Clerq, 1994:49) jenis jenis kecemasan dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. State Anxiety : adalah reaksi sementara yang timbul pada saat situasi tertentu 

yang dirasakan sebagai suatu ancaman. State anxiety beragam dalam hal intensitas 

dan waktunya, keadaan ini ditentukan oleh perasaan ketegangan yang subjektif. 

2. Trait Anxiety : adalah reaksi yang menuju pada ciri dan sifat seseorang yang 

cukup stabil dan mengarahkan seseorang untuk menginterpretasikan suatu 

keadaan sebagai suatu ancaman yang disebut dengan anxiety proneness atau 

kecenderungan akan kecemasan, orang tersebut cenderung untuk merasakan 

berbagai macam keadaan sebagai keadaan yang membahayakan atau mengancam 

dan cenderung untuk menanggapi dengan reaksi kecemasan. 

Sedangkan Kartono (1981 : 117) membagi kecemasan menjadi dua 

macam, yaitu : 
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1. Kecemasan neurosis, erat kaitannya dengan mekanisme pertahanan diri yang 

negatif. Faktor penyebab adanya perasaan bersalah dan berdosa serta mengalami 

konflik-konflik emosional yang serius dan kronis berkesinambungan, frustasi dan 

ketegangan batin. 

2. Kecemasan psikosis, kecemasan ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor 

sebagai berikut : adanya perasaan bahwa hidupnya terancam dan kacau balau, 

adanya kebingungan yang hebat disebabkan oleh dispersonalisasi (persaan tidak 

dihargai dan tidak dianggap keberadaannya oleh orang lain) dan disprganisasi 

psikis (kekacauan atau tidak adanya kaitan yang berarti diantara kondisi psikis). 

Rasa cemas itu terdapat dalam semua gangguan dan penyakit jiwa, dan 

macamnya menurut Daradjat (1982:27) yaitu: 

1. Rasa cemas yang timbul akibat melihat dan mengetahui ada bahaya yang 

mengancam dirinya. Cemas ini lebih dekat kepada rasa takut, karena sumbernya 

jelas terlihat dalam pikiran. 

2. Rasa cemas yang berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk. Yang 

paling sederhana adalah cemas yang umum, dimana orang merasa cemas (takut) 

yang kurang jelas, tidak tertentu dan tidak ada hubungannya dengan apa-apa serta 

takut itu mempengaruhi keseluruhan diri pribadi. 

3. Cemas karena merasa berdosa atau bersalah, karena melakukan hal-hal yang 

berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani, kecemasan ini sering pula 

menyertai gejala-gejala gangguan jiwa, yang kadang-kadang terlihat dalam bentuk 

yang umum. 
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Kecemasan dengan berbagai macam gejalanya dapat mengganggu 

konsentrasi individu dalam bekerja dan dapat membuat individu kesulitan untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Apabila hal itu terjadi pada karyawan 

yang akan mengalami masa pensiun, maka akan sangat mengganggu pekerjaannya 

sehingga individu tidak dapat mengakhiri tugasnya dengan baik dan justru akan 

semakin mempersulit penyesuaiannya ketika pensiun nanti. Ramaiah (2003:65) 

mengatakan bahwa kecemasan akan muncul beberapa tahun menjelang masa 

pensiun tiba dan akhirnya memuncak beberapa saat menjelang pensiun sampai 

dengan tibanya masa pensiun. 

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu bahwa bentuk kecemasan dibagi 

menjadi tiga yaitu:  kecemasan dinamika objektif, kecemasan neurotic, dan 

kecemasan moral, selain itu bentuk lainnya yaitu: kecemasan sebagai suatu respon 

yang dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu state anxiety dan trait anxiety. 

2.1.3. Faktor Kecemasan 

Daradjat (1982: 28) yang menyatakan bahwa kecemasan dapat timbulkan 

karena tidak terpenuhinya keinginan-keinginan seksual, karena merasa diri (fisik) 

kurang dan karena pengaruh pendidikan waktu kecil, atau frustasi akibat tidak 

tercapainya tujuan yang didinginkan baik materiil maupun sosial. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Meichati (1983:25) sifat dasar yang 

menyebabkan kecemasan, yaitu: kebingungan terhadap apa yang dihadapi, 

ketidaktentuan terhadap suatu hal (ketidakpastian), keadaan tidak mampu (tidak 

berdaya), rasa dendam dan sentimen. 
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Sedangkan Freud (Suryabrata, 1993: 189) membagi sumber kecemasan 

menjadi 5 macam yaitu: 

1. Frustasi (tekanan perasaan) 

Rintangan terhadap aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Hal ini didukung oleh Daradjat (1982: 29) Frustasi adalah suatu proses 

yang menyebabkan orang merasa  akan adanya hambatan terhadap terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan, atau menyagka akan terjadi sesuatu  hal yang menghalangi 

keinginannya. 

2. Konflik 

Ada dua kebutuhan atau lebih yang berlawanan dan harus terpenuhi dalam 

waktu yang sama. Hal ini ditambahkan oleh Daradjat (1982: 26) konflik adalah 

terdapatnya dua macam dorongan atau lebih, yang berlawanan atau bertentangan 

satu sama lain dan tidak mungkin dipenuhi dalam waktu yang bersamaan. 

3. Ancaman 

Adanya bahaya yang harus diperhatikan. 

4. Harga diri 

Harga diri adalah suatu penilaian yang dibuat individu tentang dirinya 

sendiri dan dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan.Harga diri bukan 

merupakan faktor yang dibawa sejak lahir tetapi merupakan faktor yang dipelajari 

dan dibentuk berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh individu. 

5. Lingkungan 
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Menurut Freud (Suryabrata, 1993: 160) mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kecemasan adalah lingkungan disekitar individu.Adanya dukungan 

dari lingkungan dapat membuat individu berkurang kecemasannya. 

Banyak hal yang dapat menimbulkan kecemasan, antara lain : berada 

didalam lift, bus, mobil, kereta api, kapal terbang, pertemuan sosial kecil, berjalan 

dijalan yang penuh orang, berjalan di depan bioskop, keprihatinan terhadap 

penampilan diri, sendiri di dalam rumah, tangan gemetar ditempat umum, suara 

keras, nyeri otot, buang air bersama, tempat tidur dan seks (Hambly, 1986: 42). 

Seperti yang dikatakan Chaplin (2002:32) bahwa kecemasan terjadi pada 

peristiwa dengan adanya rangsang bersyarat (respon terkondisionir) dan pada 

peristiwa kejutan atau shock. 

Disisi lain Kartono (2000: 234) menyatakan bahwa masalah ini disebabkan 

olen banyaknya stres (ketegangan, tekanan batin), rasa kekecewaan, kecemasan 

dan ketakutan, yang mengganggu fungsi-fungsi organik dan psikis, sehingga 

mengakibatkan macam-mascam penyakit. 

Munculnya kecemasan menjelang masa pensiun pada pegawai dipengaruhi 

oleh banyak faktor.Selain karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kondisi 

keluarga, keadaan ekonomi, serta kehidupan yang belum mapan merupakan faktor 

yang sebagian besar melatarbelakangi munculnya rasa cemas itu. 

Kecemasan akan lebih terasa pada pegawai yang memiliki anak lebih dari 

dua orang serta menjadi satu-satunya tumpuan keluarganya jika dibandingkan 

dengan pegawai yang hanya memiliki satu anak. Perbedaan tingkat kecemasan 

juga dapat dilihat pada pegawai dengan status istri bekerja dibandingkan dengan 
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pegawai yang istrinya tidak bekerja. Hal ini menjelaskan bahwa faktor pencetus 

kecemasan menjelang pensiun antara pegawai yang satu dengan pegawai yang 

lain dapat berbeda. 

Kecemasan pada masa pensiun sering muncul pada setiap individu yang 

sedang menghadapinya karena dalam menghadapi masa pensiun dalam dirinya 

terjadi goncangan perasaan yang begitu berat karena individu harus meninggalkan 

pekerjaannya. Masa pensiun menurut Flippo (1994 : 132) adalah merupakan suatu 

peristiwa penting dalam daur kehidupan seseorang. Pensiun memaksa individu 

untuk memaksa suatu peningkatan dalam ruang lingkup pengambilan keputusan 

tentang kehidupan pribadi seseorang. Masa pensiun yang dimaksud adalah masa 

pensiun wajib, dimana individu terpaksa melakukan pensiun karena organisasi 

tempat individu bekerja menetapkan usia tertentu sebagai batas usia seseorang 

untuk berhenti bekerja tanpa pertimbangan suka atau tidak (Hurlock, 1996 : 65). 

Berikut ini merupakan faktor- faktor yang mempengaruhi kecemasan: 

1. Keadaan pribadi individu 

Priest (1987 :12) mengungkapkan bahwa dalam hal yang menpengaruhi 

kecemasan adalah situasi pada diri individu yang dirasakan belum siap untuk 

dihadapi seperti kehamilan, menuju usia tua, kenaikan pangkat dan masalah 

kesehatan yang pada akhirnya akan menjadi suatu konflik dalam diri individu 

sehingga dapat menimbulkan kecemasan.   

2.  Tingkat pendidikan 

Kondisi kecemasan yang dialami individu juga dipengaruhi oleh 

perbedaan tingkat pendidikan (Priest, 1987 :21).  
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3. Pengalaman tidak menyenangkan 

(Priest, 1987 :21)  mengatakan bahwa suatu pengalaman yang menyulitkan 

ditimbulkan oleh k etegangan-ketegangan dalam alat-alat intern dari tubuh dapat 

menyebabkan kecemasan. Ketegangan-ketegangan tersebut akibat dari dorongan-

dorongan dalam dan luar tubuh.   

4. Dukungan sosial 

Dukungan sosial dari orang-orang sekitar individu yaitu orang tua, kakak, 

adik, kekasih, teman dekat, saudara dan masyarakat.  

Menurut Marhiyanto (1987 : 20) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecemasan adalah keadaan pribadi individunya, pengalaman yang tidak 

menyenangkan, dukungan sosial, konflik serta lingkungan dan kehilangan orang 

dekat. 

 Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi munculnya kecemasan antara lain yaitu frustasi takut 

tidak mendapatkan apa yang diharapkan, konflik karena dihadapkan dalam situasi 

yang tidak dapat ditolak karena usia yang sdudah membatasi untuk pensiun 

namun merasa masih mampu untuk bekerja, ancaman, harga diri akan merasa 

kehilangan wibawa ataupun hilangnya kemewahan yang pernah didapat, serta 

lingkungan. 

2.1.4. Gejala Kecemasan 

Daradjat (1982: 28) menyatakan bahwa gejala kecemasan sering ditandai 

dengan munculnya gejala-gejala baik yang bersifat fisik maupun mental meliputi: 



 26 

1. Bersifat fisik: ujung jari terasa dingin, pencernaan menjadi tidak teratur, 

jantung berdetak cepat, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan 

hilang, sesak nafas dan lain-lain. 

2. Bersifat psikologis: adanya rasa takut, perasaan akan ditimpa bahaya atau 

kecelakaan, tidak mampu memusatkan perhatian, tidak berdaya/ rasa rendah diri, 

tidak tentram, ingin lari dari kenyataan hidup dan sebagainya. 

Menurut PPDGJ III (2002:74) bahwa gejala- gejala secara primer dari 

anxietas mencakup antara lain:  

1. rasa khawatir akan nasib buruk, merasa seperti diujung tanduk, sulit 

konsentrasi 

2. ketegangan motorik (gelisah, gemetar, kepala sakit dan tidak dapat santai) 

3. overaktifitas motorik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar- 

debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulut kering dan 

sebagainya). 

Dari beberapa penjelasan mengenai gejala kecemasan diatas dapat 

diketahui bahwa gejala-gejala kecemasan dapat diketahui berdasarkan gejala-

gejala fisik dan gejala-gejala yang bersifat mental atau psikis. Untuk mengetahui 

gejala kecemasan fisik pada penderita tidaklah mudah, karena itu maka dilakukan 

dengan cara observasi terlebih dahulu dengan penderita 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kartono (1981: 17) orang yang 

mengalami kecemasan mempunyai gejala fisik dan psikis antara lain : gemetar, 

keringat dingin, gangguan perut, dan rasa mual serta muntah-muntah, mulut 

menjadi kering, sesak nafas, percepatan nadi dan detak jantung. Selain itu juga 
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lemas, apatis, depresif, semuanya “serba salah”; tidak pernah merasa puas dan 

berputus asa. Atau tanda-tanda sebaliknya, yaitu menjadi mudah rebut, tidak 

toleran, cepat tersinggung, gelisah, eksplosif meledak-ledak, agresif dan suka 

menyerang baik dengan kata-kata atau ucapan maupun dengan benda-benda, 

bahkan tidak jarang menjadi beringas (Kartono, 2000:234). 

Meichati (1983:26) menyatakan bahwa dasar timbulnya kegelisahan ialah 

rasa kurang (inferior), kurang siap menghadapi situasi dengan segala 

kemungkinannya, atau oleh pengalaman-pengalaman masa lalu yang serupa dan 

tidak ingin terulang. Untuk menghindari kegelisahan dengan segala hal yang 

negatif tadi dipositifkan secara : 

1. Merasionalir emosi : mencari alasan yang masuk akal. 

2. Mengingkari keadaan itu : tidak menganggap ada persoalan itu. 

3. Melupakan keadaan itu : tidak memasukannya dalam kesadaran. 

4. Menghindari keadaan itu : tidak menyinggung hal-hal yang membawa kearah 

timbulnya kegelisahan itu. 

Lebih lanjut Markam (2003: 95) menyatakan bahwa gejala dan sindrom 

sasaran dari gangguan cemas adalah pengalaman subjektif yang ditandai oleh 

kekhawatiran/keresahan (worry, apprehensive expectation, anticipatory anxiety) 

juga ketegangan motorik, hiperaktivitas autonomic, dan kewaspadaan (vigilance). 

Supratiknya (1995: 39) menyatakan bahwa penderita kecemasan 

mempunyai gejala-gejala : 

1. Senantiasa diliputi ketegangan, rasa was-was dan keresahan yang bersifat 

tidak menentu (disffuse uneasiness). 
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2. Terlalu peka (mudah tersinggung) dalam pergaulan dan sering merasa tidak 

mampu, minder, depresi dan serba salah. 

3. Sulit konsentrasi dan mengambil keputusan, serta serba takut salah 

4. Rasa tegang menjadikan yang bersangkutan selalu bersikap tegang, lamban 

bereaksi secara berlebihan terhadap rangsangan yang dating secara tiba-tiba 

atau yang tidak diharapkan, dan selalu melakukan gerakan-gerakanneurotik 

tertentu, seperti mematah-matahkan kuku jari, mendehem dan sebagainya. 

5. Sering mengeluh bahwa ototnya tegang, khususnya pada leher dan sekitar 

bagian atas bahu, mengalami diare ringan yang kronik, sering buang air kecil, 

dan menderita gangguan tidur berupa insomnia dan mimpi buruk. 

6. Mengeluarkan banyak keringat dan telapak tangannya sering basah. 

7. Sering berdebar-debar dan tekanan darahnya tinggi. 

8. Sering mengalami gangguan pernafasan dan berdebar-debar tanpa sebab yang 

jelas 

9. Sering mengalami “anxiety attacks” atau tiba-tiba cemas tanpa ada sebab 

pemicunya yang jelas. Gejala-gejalanyadapat berupa berdebar-debar, sulit 

benafas, berkeringat, pingsan, badan terasa dingin, terkencing-kencing atau 

sakit perut. 

Gejala utama dari kecemasan adalah : mulut yang kering, terasa mual atau 

benar-benar muntah, berdebar-debar, nadi denyut dengan cepat, perut kembung, 

gemetar, berkeringat, sering ingin buang air dan diare. Juga berbagai ketegangan 

seperti sakit kepala, sakit dibagian tubuh tertentu, merasa cepat melayang, kaki 
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gemetar, cepat sekali tersinggung, mengigit-gigit kuku, merokok, serta sehabis 

makan dan minum-minuman keras terlampau banyak (Kenyon, 1985: 60). 

Seperti yang dikatakan Chaplin (2002: 32) bahwa tingkah laku yang 

membuktikan adanya kecemasan adalah terkencing-kencing, diare, usaha 

menjauhkan diri dari aparat dan lain-lain. Sebaliknya menurut Hawari (2001: 67) 

geaola kecemasan yang sering muncul adalah: 

1. Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah 

tersinggung 

2. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. 

3. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang. 

4. Gangguan pola tidur dan mimpi-mimpi yang menegangkan; 

5. Gangguan konsentrasi dan daya ingat; 

6. Keluhan-keluhan somatic, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, 

pendengaran berdenging (tinitus), berdebar-debar, sesak nafas, ganggguan 

pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan sebagainya 

Sebagaimana yang dikemukakan dalam diagnosis gangguan jiwa dari 

PPDGJ-III (Maslim, 2003: 74), gejala kecemasan mencakup unsur-unsur sebagai 

berikut : 

1. Kecemasan (khawatir akan nasib buruk, merasa seperti diujung tanduk 

sulit konsentrasi diri dan sebagainya). 

2. Ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemetar tidak dapat santai, dan 

sebagainya) 
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3. Overactivityotonomiik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung 

berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, kepala pusing, mulut 

kering, dan sebagainya).. 

Kaplan dan Sanddock(1997:147) menguraikan beberapa gejala yang 

menimbulkan kecemasan, diantaranya : 

a. Gejala Fisik 

Meliputi gemetar, nyeri punggung dan kepala, ketegangan otot, nafas 

pendek, mudah lelah, sering kaget, hiperaktivitas autonom (wajah merah dan 

pucat, tangan terasa dingin, berpeluh, diare, mulut kering, sering kencing), susah 

menelan. 

b. Gejala Psikologis 

Berupa rasa takut, sulit konsentrasi, siaga berlebih, insomia, libido menurun, 

rasa mengganjal ditenggorokan. 

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka gejala-gejala kecemasan terbagi 

menjadi tiga yaitu: 

1. Gejala Fisiologis atau fisik 

Gejala fisiologis meliputi berkeringat, gemetar, pusing, berdebar-debar, 

mual, dan mulut kering. 

2. Gejala Kognitif 

 Gejala kognitif meliputi khawatir, sukar berkonsentrasi, pikiran kosong, 

kelambatan berfikir, membesar-besarkan ancaman, memandang diri sensitif, 

merasa tidak berdaya, perhatian terganggu, pelupa, bingung, dan takut cedera, 

ketegangan fisik. 
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3. Gejala Perilaku 

 Gejala perilaku meliputi gelisah, gugup, bicara cepat, menarik diri, 

menghindar kontak sosial, melarikan diri dari masalah. 

2.1.5.Teori Kecemasan  

Munculnya gangguan kecemasan yang dialami oleh kebanyakan orang 

telah membuat beberapa ahli memunculkan beberapa teori yang akan menjelaskan 

tentang kecemasan. 

a. Teori Kognitif 

Pandangan kognitif memusatkan diri pada bagaimana orang cemas 

cenderung membuat situasi menjadi tidak realistis. Mereka terlalu menafsir bahwa 

ada kemungkinan bahaya yang tinggi (Bandura dalam Clerq, 1994:81) atau 

mereka merasa kurang mampu untuk mengontrol situsi-situasi tertentu. Cara 

seseorang memandang dan menginterprestasi suatu peristiwa dapat berpengaruh 

terhadap tingkah lakunya.  

Kecemasan meluas dan sering berpengaruh terhadap kemampuan berfikir 

jernih, memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan (Calhoun, 

1995:208). 

b. Teori Emosi 

Orang tersebut mempunyai ketakutan dan kecemasan yang amat sangat 

dan hal tersebut terjadi secara sadar (Calhoun, 1995:209). 

Pada taraf psikologis (yang juga mencakup taraf faal) kecemasan terdiri 

dari perasaan tegang, bingung, perasaan samar- samar, dan berubah-ubah, kadang-

kadang disertai gerakan yang tidak konsisten, atau reaksi psikologis yang 
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bercampur baur. Kecemasan seringkali menimbulkan reaksi kompensasi untuk 

mengatasi atau mengurangi perasaan yang tidak menyenangkan. Reaksi terhadap 

kecemasan sering kali sukar dibedakan dengan ekspresi langsung dari kecemasan, 

tetapi mungkin juga merupakan usaha untuk mengurangi kecemasan. 

c. Teori Perilaku 

Teori psikoanalisis berasumsi bahwa sumber kecemasan bersifat internal 

dan tidak disadari. Orang menekan impuls tertentu yang dianggap tidak dapat 

diterima atau ” berbahaya” impuls yang akan mengancam harga diri atau 

hubungan dengan orang lain apabila impuls tersebut diekspresikan. Dalam situasi 

dimana impuls ini mungkin diungkapkan, individu mengalami kecemasan yang 

amat sangat. Karena sumber kecemasan itu tidak disadari, orang tidak tahu 

mengapa dia merasa cemas (Atkinson, 1991:257). 

Tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa pengerasan diri untuk 

bertindak, baik tindakan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki. Pergerakan 

tersebut, merupakan hasil kerja dari sistem saraf otonom menyebabkan tubuh 

bereaksi secara mendalam.  

d. Teori Biologis 

Menurut pendekatan psikoanalisis, kecemasan merupakan turunan 

(derivate) pertama dari konflik. Akan timbul bila motif-motif yang saling 

bertentangan tidak dimengerti dan tidak disadari oleh penderita. Kecemasan ini 

pada taraf faal terdiri dari proses-proses faal yang tidak terorganisasi, dimana ada 

dominasi susunan saraf otonom, misal jantung berdebar-debar, nafas sesak dan 

sebagainya. 
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e. Teori Komunikasi, Sistem dan Keluarga 

Menurut Clerq (1994:82) teori ini memperhatikan pola interaksi dalam 

yang disebut ”sisitem klien” (partner, keluarga dan pekerjaan). Kecemasan 

menunjukkan adanya pola komunikasi yang tidak adaptif dalam sistem, terkadang 

masalah kecemasan diri klien dilakukan untuk menjaga keseimbangan keluarga. 

Menurut Atkinson (1991: 12) bahwa teori kecemasan meliputi tiga 

pendekatan antara lain:  

1. Kecemasan sebagai konflik yang tidak disadari 

Freud yakin bahwa kecemasan neurotis timbul dari konflik tak sadar dari 

dalam diri individu, karena konflik itu tidak sadar, individu tidak mengetahui 

alasan kecemasannya. 

2. Kecemasan sebagai respon yang dipelajari 

Teori Belajar sosial tidak memfokuskan diri pada konflik internal tetapi pada 

cara-cara dimana kecemasan diasosiasikan dengan situasi tertentu melalui 

proses belajar. 

3. Kecemasan sebagai akibat kurangnya kendali 

Yaitu menyatakan bahwa orang yang mengalami kecemasan bila menghadapi 

suatu situasi yang tampak berada pada luar kendali mereka. Seakan- akan dari 

ketiga pendekatan diharuskan berhubungan, agar gejala kecemasan yang 

muncul seimbang. 

Lain halnya dengan yang disebutkan oleh Maslim (2003:43) menyebutkan 

bahwa sifat gangguan kecemasan akan menghasilkan respon baik fisik maupun 

psikologis. Akibatnya individu sulit untuk rileks dan juga sulit merasa enak dalam 
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situasi dan mereka pun akan sangat waspada karena takut terhadap bahaya. 

Menurut Daradjat (1982:43) bahwa gangguan kecemasan meliputi gangguan 

dimana rasa cemas merupakan gejala utama(cemas yang merata atau gangguan 

panik) atau cemas dialami bila individu tidak menghindari situasi- situasi tertentu 

yang ditakuti atau berupaya tetap melakukan ritual tertentu atau terpaku pada 

pikiran tertentu. 

David Barlow (Liftiah, 2006:39) menghadirkan suatu model penafsiran 

tentang kecemasan sebagai kejadian yang melibatkan aspek-aspek antara lain: 

1. Aspek Biologi, terdiri dari: 

1) perut sakit seakan diikat 

2) jantung berdebar lebih keras 

3) berkeringat 

4) nafas tersengal 

5) nafsu makan berkurang 

6) sensitive 

2. Aspek Psikologis, terdiri dari: 

1) sukar berkonsentrasi 

2) mudah lelah 

3) ada perasaan yang tidak pasti 

4) menurunnya rasa percaya diri 

3. Aspek Tekanan 

1) sulit untuk rileks 

2) merasa tertekan 



 35 

3) tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari 

4) tidak nyaman dalam berbagai situasi. 

5) Ingin lari dari kenyataan 

 Menurut Daradjat (1982: 99), manifestasi kecemasan dibagi menjadi dua 

aspek yaitu : 

1. Aspek Fisiologis, merupakan gejala- gejala fisik yang menyertai 

kecemasan. Gejala ini meliputi : jantung berdebar- debar, berkeringat, 

kepala pusing atau pening, ujung- ujung jari terasa dingin, sulit tidur, otot- 

otot leher kaku atau tegang, nafsu makan hilang, merasa ingin kencing 

atau buang hajat. 

2. Aspek Psikologis, merupakan gejala- gejala psikis yang menyertai 

kecemasan. Gejala-gejala ini meliputi : rasa takut, khawatir, was- was, 

cepat marah, mudah tersinggung atau sensitive, tidak puas, tidak tenang, 

tidak tentram, tertekan (stres), gelisah, tidak dapat berkonsentrasi, dan 

ingin lari dari kenyataan.   

Dari uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa aspek-aspek 

kecemasan dibagi menjadi dua yaitu : 

1.  Gejala fisik atau fisiologis 

 Gejala fisiologis meliputi : jantung berdebar- debar, berkeringat, kepala 

pusing atau pening, ujung- ujung jari terasa dingin, sulit tidur, otot- otot leher 

kaku atau tegang, nafsu makan hilang, merasa ingin kencing atau buang hajat. 

2.  Gejala psikologi 

 Gejala psikologi dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 
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1. Emosi 

Meliputi : cepat marah, mudah tersinggung atau sensitive, tidak puas, 

tidak   tenang, tidak tentram, tertekan (stres). 

2. Kognitif 

Meliputi : khawatir, sukar berkonsentrasi, ada perasaaan tidak pasti, 

kelambatan berfikir, menurunnya percaya diri, sulit rileks, merasa tertekan. 

3. Perilaku 

Meliputi : gugup, bicara cepat, menarik diri, menghindar kontak sosial,  

melarikan diri dari masalah, tidak dapat melakukan pekerjaan sehari- hari. 

2.2.MASA PENSIUN 

2.2.1. Definisi Masa Pensiun 

Schwartz (Hurlock, 1996: 417) mengemukakan pensiun sebagai 

penghentian pola hidup atau transisi menuju pola hidup yang baru.Masalah ini 

melibatkan perubahan peran, minat, nilai dan seluruh pola hidupnya.Flippo (1984: 

301) mengatakan masa pensiun sebagai suatu masa perpindahan dari suatu peran 

yang produktif kepada peran yang dianggap oleh beberapa orang sebagai “tanda 

peran”. 

Hurlock (1996: 417) telah menggolongkan pensiun menjadi dua, yaitu : 

1. Sukarela, yaitu individu yang bersangkutan memiliki keinginan untuk 

menghabiskan sisa hidupnya dengan melakukan hal-hal yang lebih berarti untuk 

diri mereka daripada pekerjaannya. 
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2. Wajib, yaitu individu terpaksa melakukan pensiun karena organisasi tempat 

individu bekerja menetapkan usia tertentu sebagai batas seseorang untuk pensiun 

tanpa mempertimbangtkan suka atau tidak. 

Pensiun menurut Manullang (1982: 79) merupakan salah satu bentuk 

pemutusan hubungan kerja karena suatu sebab tertentu, selain itu pensiun dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana individu telah berhenti bekerja setelah 

mencapai batas usia atau setelah jangka waktu tertentu dan menerima uang balas 

jasa dari perusahaan atau badan pensiun. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ranupandojo (1982: 79), masa pensiun 

berarti bahwa perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu secara berkala 

dalam waktu yang lama, atau setelah mencapai batas usia tertentu dimana pegawai 

telah berhenti bekerja. Sedangkan menurut Dessler (1992: 572), pensiun 

merupakan masa trauma karena biasanya sibuk kini harus berusaha mengatasi 

soal-soal yang tiba-tiba non produktif dan pengalaman yang tidak selalu 

menyenangkan karena tinggal dirumah setiap hari tanpa ada yang  dikerjakan. 

Secara umum, masa pensiun adalah suatu masa dimana pegawai sudah 

tidak bekerja lagi sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja pada instansi 

dimana pegawai telah mencapai batas usia tertentu. 

2.2.2. Jenis-jenis Pensiun 

Masa pensiun dapat dibagi atas 2 bagian besar, yaitu yang secara sukarela 

(voluntary) dan yang berdasarkan pada peraturan (compulsory/mandatory 

retirement). Ketika Indonesia memasuki masa krisis moneter, banyak perusahaan 

goyah sehingga harus menciutkan sejumlah pegawai dengan diberikan sejumlah 
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imbalan. Kepada karyawan diberikan kebebasan untuk memilih apakah ia akan 

tetap bekerja atau mengundurkan diri. Kondisi seperti ini termasuk pensiun yang 

dilakukan secara sukarela Kondisi lain yang termasuk dalam pensiun secara 

sukarela adalah kondisi dimana seeseorang ingin melakukan sesuatu yang lebih 

berarti dalam kehidupannya dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya 

(Hurlock, 1980 : 154). Pensiun yang dijalani berdasarkan aturan dari perusahaan 

adalah pensiun yang kerap kali dilakukan oleh satu perusahaan berdasarkan aturan 

yang berlaku pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini kehendak individu 

diabaikan, apakah dia masih sanggup atau masih ingin bekerja kembali. 

2.2.3. Fase Penyesuaian Diri Pada Saat Pensiun 

Penyesuaian diri pada saat pensiun merupakan saat yang sulit, dan untuk 

mengetahui bagaimana penyesuaian seseorang ketika memasuki masa pension, 

Robert Atchley (1983 : 89) mengemukakan 3 fase proses pensiun. Adapun fase 

tersebut adalah : 

a) Preretirement phase (fase pra pensiun) 

b) Retirement phase (fase pensiun) 

c) End of retirement (fase pasca masa pensiun) 

2.2.3.1. Fase Pra Pensiun (Preretirement Phase) 

Fase ini bisa dibagi pada 2 bagian lagi yaitu remote dan near. Pada remote 

phase, masa pensiun masih dipandang sebagai suatu masa yang jauh. Biasanya 

fase ini dimulai pada saat orang tersebut pertama kali mendapat pekerjaan dan 

masa ini berakhir ketika orang terebut mulai mendekati masa pensiun. Sedangkan 

pada near phase, biasanya orang mulai sadar bahwa mereka akan segera 
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memasuki masa pensiun dan hal ini membutuhkan penyesuaian diri yang baik. 

Ada beberapa perusahaan yang mulai memberikan program persiapan masa 

pensiun. 

2.2.3.2. Fase Pensiun (Retirement Phase) 

Masa pensiun ini sendiri terbagi dalam 4 fase besar, dan dimulai dengan 

tahapan pertama yakni honeymoon phase. Periode ini biasanya terjadi tidak lama 

setelah orang memasuki masa pensiun. Sesuai dengan istilah honeymoon (bulan 

madu), maka perasaan yang muncul ketika memasuki fase ini adalah perasaan 

gembira karena bebas dari pekerjaan dan rutinitas. Biasanya orang mulai mencari 

kegiatan pengganti lain seperti mengembangkan hobi. Kegiatan inipun tergantung 

pada kesehatan, keuangan, gaya hidup dan situasi keluarga. Lamanya fase ini 

tergantung pada kemampuan seseorang. Orang yang selama masa kegiatan 

aktifnya bekerja dan gaya hidupnya tidak bertumpu pada pekerjaan, biasanya akan 

mampu menyesuaikan diri dan mengembangkan kegiatan lain yang juga 

menyenangkan. Setelah fase ini berakhir maka akan masuk pada fase kedua yakni 

disenchatment phase. Pada fase ini pensiunan mulai merasa depresi, merasa 

kosong. Untuk beberapa orang pada fase ini, ada rasa kehilangan baik itu 

kehilangan kekuasaan, martabat, status, penghasilan, teman kerja, aturan tertentu 

(Jacob, 1989 : 29). Pensiunan yang terpukul pada fase ini akan memasuki 

reorientation phase, yaitu fase dimana seseorang mulai mengembangkan 

pandangan yang lebih realistik mengenai alternatif hidup. Mereka mulai mencari 

aktivitas baru. Setelah mencapai tahapan ini, para pensiunan akan masuk pada 

stability phase yaitu fase dimana mereka mulai mengembangkan suatu set kriteria 
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mengenai pemilihan aktivitas, dimana mereka merasa dapat hidup tentram dengan 

pilihannya. 

2.2.3.3.  Fase Pasca Masa Pensiun (End of Retirement Role) 

Biasanya fase ini ditandai dengan penyakit yang mulai menggerogoti 

seseorang, ketidak-mampuan dalam mengurus diri sendiri dan keuangan yang 

sangat merosot. Peran saat seorang pensiun digantikan dengan peran orang sakit 

yang membutuhkan orang lain untuk tempat bergantung. 

2.2.4. Perubahan-perubahan Akibat Pensiun. 

Menurut Turner dan Helms 1983 (dalam Eliana, 2003:6)ada beberapa hal 

yang mengalami perubahan dan menuntut penyesuaian diri yang baik ketika 

menghadapi masa pensiun: 

a. Masalah Keuangan 

Pendapat keluarga akan menurun drastis, hal ini akan mempengaruhi kegiatan 

rumah tangga. Masa ini akan lebih sulit jika masih ada anak-anak yang harus 

dibiayai. Hal ini menimbulkan stress tersendiri bagi seorang suami karena merasa 

bahwa perannya sebagai kepala keluarga tertantang (Walsh, dalam Carter) 

b. Berkurangnya harga diri (Self Esteem). 

Hurlock (1980 :250) mengemukakan bahwa harga diri seorang pria biasanya 

dipengaruhi oleh pensiunnya mereka dari pekerjaan. Untuk mempertahankan 

harga dirinya, harus ada aktivitas pengganti untuk meraih kembali keberadaan 

dirinya. Dalam hal ini berkurangnya harga diri dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti feeling of belonging (perasaan memiliki), feeling of competence (perasaan 

mampu), dan feelling of worthwhile (perasaan berharga). Ketiga hal yang 
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disebutkan di atas sangat mempengaruhi harga diri seseorang dalam lingkungan 

pekerjaan. 

c. Berkurangnya kontak sosial yang berorientasi pada pekerjaan. 

Kontak dengan orang lain membuat pekerjaan semakin menarik. Bahkan 

pekerjaan itu sendiri bisa menjadi reward sosial bagi beberapa pekerja misalnya 

seorang sales, resepsionis, customer services yang meraih kepuasan ketika 

berbicara dengan pelanggan. Selain dari kontak sosial, orang juga membutuhkan 

dukungan dari orang lain berupa perasaan ingin dinilai, dihargai, dan merasa 

penting. Sumber dukungan ini dapat diperoleh dari teman sekerja, atasan, 

bawahan dsb. Tentunya ketika memasuki masa pensiun, waktu untuk bertemu 

dengan rekan seprofesi menjadi berkurang. 

d. Hilangnya makna suatu tugas. 

Pekerjaan yang dikerjakan seseorang mungkin sangat berarti bagi dirinya. Dan hal 

ini tidak bisa dikerjakan saat seeorang itu mulai memasuki masa pensiun. 

e. Hilangnya kelompok referensi yang bisa mempengaruhi self image. 

Biasanya seseorang menjadi anggota dari suatu kelompok bisnis tertentu ketika 

dia masih aktif bekerja. Tetapi ketika dia menjadi pensiun, secara langsung 

keanggotaan pada suatu kelompok akan hilang. Hal ini akan mempengaruhi 

seseorang untuk kembali menilai dirinya lagi. 

f. Hilangnya rutinitas 

Pada waktu bekerja, seseorang bekerja hampir 8 jam kerja. Tidak semua orang 

menikmati jam kerja yang panjang seperti ini, tapi tanpa disadari kegiatan panjang 

selama ini memberikan sense of purpose, memberikan rasa aman, dan pengertian 
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bahwa kita ternyata berguna. Ketika menghadapi masa pensiun, waktu ini hilang, 

orang mulai merasakan diri tidak produktif lagi ( Longhurst, Michael, 2001 : 67)  

Bagi individu yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, 

perubahan yang terjadi pada fase ini akan menimbulkan gangguan psikologis dan 

juga gangguan fisiologis. Kondisi gangguan fisiologis bisa menyebabkan 

kematian yang lebih cepat atau premature death. Istilah lain dikemukakan para 

ahli adalah retirement shock atau retirement syndrome. Sedangkan gangguan 

psikologis yang diakibatkan oleh masa pensiun biasanya stress, frustasi, depresi. 

2.2.5. Kecemasan Menghadapi Pensiun 

Seseorang pegawai yang akan memasuki masa pensiun dapat mengalami 

kecemasan. Kecemasan ini muncul karena individu tersebut mengalami masa 

transisi dari aktif bekerja menjadi tidak bekerja, sehingga menimbulkan perasaan 

tidak berguna bagi lingkungan sekitarnya. Menurut Helmi (2000: 47) kehilangan 

rutinitas kerja membuat mereka bingung sehingga tidak tahu apa yang harus 

dikerjakan, kemudian masih ditambah lagi  dengan kehilangan rekan-rekan kerja 

dan status sosial yang selama ini dibangga-banggakan serta berkurangnya 

penghasilan yang diperoleh. Perubahan yang drastis seperti itu akan membuat 

individu merasa tidak nyaman dan tidak menyenangkan sehingga menimbulkan 

munculnya kecemasan dalam menghadapi masa pensiun. 

Kecemasan akan lebih terasa pada karyawan yang memiliki anak lebih 

dari dua orang serta menjadi satu-satunya tumpuan keluarganya jika dibandingkan 

dengan karyawan yang hanya memiliki satu orang anak. Perbedaan tingkat 

kecemasan juga dapat dilihat pada pegawai yang status istrinya bekerja 
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dibandingkan dengan karyawan yang istrinya tidak bekerja, hal ini menjelaskan 

bahwa faktor pencetus kecemasan menjelang pensiun antara pegawai yang satu 

dengan pegawai yang lain dapat berbeda 

Kecemasan menghadapi pensiun adalah keadaan berupa was-was, gelisah, 

takut, khawatir dan tegang juga disertai kelelahan fisik yang dialami oleh individu 

yang akan menghadapi pemutusan hubungan kerja karena telah mencapai batas 

usia tertentu. 

2.2.6. Faktor- Faktor Penyebab Kecemasan menghadapi masa pensiun 

Ramaiah(2003:11)menyebutkan bahwa ada empat faktor utama yang 

mempengaruhi perkembangan pola dasar yang menunjukkan reaksi rasa cemas : 

a. Lingkungan 

Lingkungan mempengaruhi cara berfikir tentang diri sendiri dan orang lain. 

Hal ini disebabkan pengalaman seseorang dalam keluarga, dengan sahabat, 

dengan rekan kerja, dan lain-lain. Kecemasan akan timbul jika seseorang merasa 

tidak aman terhadap lingkungannya. 

b. Emosi yang ditekan 

Kecemasan biasa terjadi jika seseorang tidak mampu menemukan jalan 

keluar untuk perasaan dalam hubungan personal. Terutama jika seseorang 

menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang lama sekali. 

c. Sebab-sebab fisik 

Pikiran atau tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan 

timbulnya kecemasan. Selama ditimpa kondisi- kondisi ini, perubahan perasaan 

lazim muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. 
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d. Keturunan 

Sekalipun gangguan emosi ada yang ditemukan dalam keluarga-keluarga 

tertentu, ini bukan merupakan penyebab penting dari kecemasan. 

Konsep utama Horney (Hall Dan Lindzey, 1993) tentang kecemasan dasar yang 

dirumuskan sebagai perasaan yang timbul karena terisolasi dan tidak berdaya 

dalam dunia yang secara potensial bermusuhan. Sejumlah faktor yang merugikan 

dalam lingkungan dapat menyebabkan perasaan tidak aman. 

 Faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya kecemasan menghadapi masa 

pensiun yaitu : 

1.  Faktor eksternal yang meliputi : lingkungan sekitar individu, persaingan antar 

individu, penguasaan diri terhadap lingkungan, pengalaman dengan teman. 

2. Faktor internal meliputi : faktor kepribadian, dukungan dari keluarga, 

dukungan dari teman- teman. Faktor religi, emosi yang di tekan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting 

yang dapat mempengaruhi kecemasan akan kematian yaitu : faktor eksternal dan 

faktor internal. 

2.3. Istri bekerja dan istri tidak bekerja 

2.3.1. Istri bekerja 

Menurut Anoraga (2006: 121), wanita karier adalah wanita yang 

memperoleh atau mengalami perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan, 

jabatan dan lain-lain. 

Hurlock (1980: 287), mengatakan bahwa wanita karier adalah wanita yang 

bekerja sampai batas kemampuannya untuk meningkatkan keterampilan dan 
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mengorbankan diri dalam waktu dan usaha, dengan harapan akan mencapai suatu 

keberhasilan. 

Sedangkan menurut Endang (Anoraga, 2006: 122), istri bekerja memiliki 

dua arti, yaitu: pertama, seorang istri yang melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan menghasilkan uang; kedua, kegiatan tersebut lebih cenderung kepada 

pemanfaatan kemampuan jiwa atau kemajuan dalam pekerjaan, jabatan dan 

sebagainya dan dilakukan di luar rumah.  

Menurut Munandar (1985: 48), istri yang bekerja mempunyai 

kemungkinan dampak negatif terhadap keluarga, antara lain: 

1) istri tidak selalu ada pada saat-saat yang penting, pada saat ia dibutuhkan 

keluarganya, misalnya jika anaknya mendadak sakit, jatuh, kecelakaan dan 

sebagainya. 

2) Tidak semua kebutuhan anggota keluarganya terpenuhi, misalnya suami yang 

menginginkan masakan istrinya sendiri, mengantar dan menjemput anaknya 

pulang sekolah dan kemudian anak ingin menceritakan pengalaman di sekolah 

pada ibu. 

3) Apabila istri sudah lelah dalam bekerja, maka pada waktu pulang kerja istri 

enggan bermain dengan anaknya, atau menemani suaminya dalam kegiatan-

kegiatan tertentu.  

Lebih lanjut dikatakan bahwa dampak positif dari istri bekerja, antara lain 

adalah: 

1) Adanya rasa harga diri dan nampak dalam sikap yang baik terhadap diri 

sendiri. 
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2) Dalam mendidik anak, istri yang bekerja kurang menggunakan teknik disiplin 

yang keras atau otoriter. Mereka lebih menunjukkan lebih banyak pengertian 

dalam keluarganya dengan anak. 

3) Pada umumnya istri yang bekerja lebih memperhatikan atau merawat 

penampilannya. 

4) Pada umumnya istri yang bekerja lebih merasakan kepuasan hidup, yang juga 

membuatnya lebih mempunyai pandangan positif terhadap masyarakat. 

5) Pada umumnya istri yang bekerja akan menunjukkan penyesuaian pribadi dan 

sosial yang lebih baik.  

Bekerja sendiri mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri 

dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan (As’ad, 

2001: 46). Menurut konsep Labour Force (Basir, 2009:17), bekerja adalah 

melakukan kegiatan yang mempunyai maksud memperoleh atau membantu 

memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam 

satu minggu dan waktu bekerja tersebut harus berurutan dan tidak terputus. 

SedangkanGilmer (As’ad, 2001: 47), menyatakan bahwa bekerja itu merupakan 

proses fisik maupun mental manusia dalam mencapai tujuannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa istri 

yang bekerja adalah seorang wanita atau ibu rumah tangga yang bekerja di luar 

rumah dalam kurun waktu tertentu dan mempunyai jabatan tertentu untuk 

mengembangkan hidupnya sampai batas kemampuannya serta untuk 

meningkatkan keterampilan dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan, 

menghasilkan sesuatu dalam bentuk benda, uang atau jasa secara periodik. 
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2.3.2. Istri tidak bekerja 

1. Pengertian dari istri tidak bekerja adalah ibu yang menjalankan fungsinya 

sebagai ibu rumah tangga saja. Pada umumnya masyarakat masih 

mengharapkan seorang wanita yang hanya berperan sebagai istri atau ibu 

rumah tangga saja. Ihromi (1990: 5) mengatakan bahwa seorang wanita 

dianggap tidak bekerja dan sebagai ibu rumah tangga apabila kegiatan yang 

dilakukan adalah melakukan tugas-tugas rumah tangga dan mengurus keluarga 

saja. 

2. Diungkapkan pula oleh Citroboto (1986: 40), yang mengatakan bahwa ibu 

rumah tangga atau istri tidak bekerja adalah wanita yang berperan sebagai ibu 

rumah tangga yang mempunyai tugas pokok untuk mengatur rumah, mengatur 

makanan beserta rangkaiannya dan mendidik anak. Sebenarnya istilah istri 

tidak bekerja atau ibu rumah tangga adalah wanita yang hanya mengurus 

keluarga dan melakukan tugas rumah tangga saja. istri yang tidak bekerja atau 

ibu rumah tangga disebut ibu yang berperan tunggal dengan kegiatan berupa 

pengelolaan rumah tangga, sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar rumah 

hanya bersifat sementara. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istri tidak 

bekerja adalah istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai 

pekerjaan lain selain menjalankan fungsi dan kewajibannya untuk mengurusi 

rumah tangganya. 
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2.4. Perbedaan Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun Pada Pegawai 

Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara Ditinjau dari Istri 

Bekerja dan Istri Tidak Bekerja 

Kondisi mental dan tipe kepribadian menentukan mekanisme reaktif 

seseorang dalam menghadapi masa pensiunnya (Kartono, 1981: 127). Jika 

individu khususnya Pegawai Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara tidak 

atau belum mampu menerima  kondisi baru tersebut dan merasa sangat kecewa 

dan pedih maka bisa menimbulkan banyak konflik batin, ketakutan, kecemasan 

dan rasa tidak percaya diri. 

Menurut Freud sumber kecemasan terdiri dari lima hal yaitu: frustrasi, 

konflik, ancaman, harga diri, lingkungan. Pegawai yang akan mengalami pensiun 

cenderung mengalami frustasi karena merasa kehilangan produktifitasnya. Karena 

dengan pegawai tersebut mengalami pensiun maka dia akan kehilangan mata 

penceharian yang mana mata pencehariannnya selama ini dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga, khususnya secara ekonomi. Hal ini menimbulkan konflik 

dalam diri pegawai tersebut, karena dengan dia kehilangan mata pencehariannya 

akan ada ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang. 

Konflik lain yang dialami oleh pegawai yang menghadapi masa pensiun adalah 

pegawai yang sebelumnyan menjadi tulang punggung keluarga, dengan datangnya 

masa pensiun maka dia merasa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sehingga 

dia merasa tidak mampu lagi menjalankan fungsinya menjadi kepala keluarga 

secara utuh.  
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Timbulnya kecemasan menghadapi masa pensiun ini antara lain adalah 

terjadinya perubahan-perubahan yang tak terduga dalam kehidupan diri pegawai 

yang bersangkutan setelah masa pensiun nanti, perubahan-perubahan tersebut 

antara lain : 

1. Perubahan keadaan ekonomi keluarga. 

Pendapatan jauh berkurang dari pada waktu masih bekerja, hilangnya 

fasilitas-fasilitas yang diperoleh sewaktu masih bekerja seperti : menurunnya 

penghasilan, hilangnya tunjangan-tunjangan, kesempatan dan lain-lain. Umumnya 

kebutuhan ekonomi individu yang sudah pensiun meningkat karena anak-anak 

mereka belum menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi dan 

masih banyak lagi kebutuhan lain yang belum terpenuhi. 

2. Perubahan status jabatan beserta status sosial yang menyertainya. 

Hilangnya perasaan keterikatan pada suatu kelompok yang sangat 

bermakna baginya karena individu merasa diterima, dihargai dan diakui 

keberadaannya. Kelompok ini menjadi acuan baginya karena ia mempunyai 

identitas diri dengan melibatkan diri pada kelompok yang dibanggakannya. 

Perubahan ini akan menimbulkan ketegangan dan perasaan kecewa sehingga turut 

pula mempengaruhi interaksinya dengan orang lain dan kurang mampu menjalin 

hubungan yang erat dengan orang lain. 

3. Perubahan peran. 

Pada saat bekerja ia memegang peranan yang sangat bermakna bagi 

dirinya dan memberikan rasa puas, namun setelah pensiun rasa itu hilang, kini ia 

hanya berperan sebagai kepala rumah tangga saja dan datangnya masa tua atau 



 50 

perubahan-perubahan fisik. Keadaan ini akan menyebabkan individu merasa 

sudah tidak mempunyai kemampuan  lagi untuk melakukan sesuatu yang dapat 

bermanfaat bagi dirinya maupun bagi keluarganya karena kualitas fisik sudah 

menurun seiring bertambahnya usia. 

Perubahan tersebut bagi beberapa Pegawai Kementrian Agama kabupaten 

Banjarnegara merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki, sehingga bila kurang 

mampu menyesuaikan diri secara emosional akan mengakibatkan kecemasan, 

namun bagi sebagian pegawai yang mampu menyesuaikan diri, masa pensiun 

merupakan  masa bahagia karena ia telah mampu menuntaskan tugas dan 

kewajibannya pada organisasi tempat ia bekerja dan memberikan kemampuan 

untuk mengembangkan minat-minat yang selama ini ia bekerja tidak sempat 

terperhatikan, kesempatan untuk mencurahkan perhatian dan mengungkapkan 

cinta kasih terhadap keluarga. 

Masalah demi masalah yang dirasa akan dihadapi oleh seorang pegawai 

saat masa pensiunnya tiba akan memicu timbulnya rasa kecemasan. Kecemasan 

ini ditandai dengan gejala-gejala secara fisik dan psikologis. Gejala fisik yang 

muncul pada orang yang mengalami kecemasan yaitu Bersifat fisik: ujung jari 

tersa dingin, pencernaan menjadi tidak teratur, jantung berdetak cepat, keringat 

bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, sesak nafas dan lain-lain. 

Sedangkan gejala psikologisnya adalah adanya rasa takut, perasaan akan ditimpa 

bahaya atau kecelakaan, tidak mampu memusatkan perhatian, tidak berdaya/ rasa 

rendah diri, tidak tentram, ingin lari dari kenyataan hidup dan sebagainya.  
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Kondisi-kondisi kecemasan yang dialami oleh satu orang dengan orang 

yang lain adalah berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi pula pada Pegawai 

Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara yang istrinya bekerja dan tidak 

bekerja karena pada pegawai yang istrinya bekerja konflik-konflik yang dialami 

cenderung lebih sedikit terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan 

keluarga, namun bisa pula terjadi kecemasan pada pegawai yang istrinya bekerja, 

karena secara psikologis ia akan merasa tersaingi. Atau bisa pula sebaliknya 

pegawai tersebut merasa nyaman karena kebutuhan keuangan keluarga terbantu 

oleh istrinya. 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri seorang pensiunan, 

antara lain:  

a. Kesehatan  

 Beberapa peneliti melakukan penelitian dan menemukan bahwa kesehatan 

mental dan  fisik merupakan kondisi yang mendukung keberhasilan seseorang 

dalam beradaptasi. Streib (1956) mengatakan bahwa dengan kesehatan yang baik, 

seseorang akan lebih bahagia dalam memasuki masa pensiun. Menurut Michael 

Longhurst ( 2001)  jika seseorang memasuki masa pensiun dengan konsep diri 

yang positif, punya penilaian yang positif mengenai dirinya ia akan lebih 

berbahagia.  

b. Tingkat sosial ekonomi.  

 Berbicara soal sosial ekonomi maka secara sederhana kita bebicara 

mengenai masalah keuangan yang dihadapi pensiun. Di Indonesia kaum pensiun 

menerima 75 % dari gaji pokok. Hal ini akan memberatkan keluarga yang 
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keuangannya benar-benar tergantung dari pekerjaan ayah sebagai kepala keluarga. 

Rendahnya keuangan biasanya dihubungkan dengan tingkat moral yang juga 

rendah pada kaum pensiun (Biren, 1978).   

c. Status   

 Orang yang memandang pekerjaan itu adalah bagian dari identitas diri 

sering menolak masa pensiun. Dalam hal ini uang tidak terlalu menjadi masalah. 

Jika pekerjaan itu dilihat sebagai suatu alat untuk mencari kontak sosial, alat 

untuk menunjukkan kemampuan intelektual, mencari pengalaman baru dan juga 

meraih prestise tertentu; maka keinginan untuk melanjutkan bekerja jauh lebih 

besar. Seseorang yang selama masa aktifnya bekerja akan memperoleh pengakuan 

dari masyarakat dan organisasi, sehingga ia cenderung lebih bisa beradaptasi 

dengan baik terhadap masa pensiun. Sebaliknya jika seseorang mendapat status 

sosial karena hal yang sifatnya politis, maka orang itu cenderung mengalami 

kesulitan saat menghadapi masa pensiun. Kebanggaan dirinya lenyap sejalan 

dengan hilangnya atribut dan fasilitas yang menempel pada dirinya selama ia 

masih bekerja (Eyde. 1983).  

d. Usia  

 Pensiun sering di-identik-kan dengan masa tua. Banyak orang 

mempersepsi secara negatif terhadap pensiun, dengan menganggp bahwa pensiun 

itu merupakan pertanda bahwa dirinya tidak berguna dan tidak dibutuhkan lagi. 

Sering kali pemahaman itu tanpa sadar mempengaruhi persepsi seseorang 

sehingga ia menjadi over sensitive dan subjektif terhadap rangsang yang muncul. 

Kondisi inilah yang membuat orang menjadi sakit-sakitan saat pensiun tiba.  
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e. Jenis kelamin  

 Biasanya kaum pria lebih mengalami masalah dalam hal penyesuaian diri 

terhadap masa pensiun dibandingkan kaum wanita (Liebert 1986, Hurlock 

1980:125). Kaum wanita akan kembali berperan sebagai ibu rumah tangga bila 

mereka memasuki masa pension. Sedangkan kaum pria akan kehilangan identitas 

serta peran mereka karena mereka juga kehilangan pekerjaan yang memberikan 

rasa penghargaan dan rasa berguna bagi dirinya.  

f. Persepsi seseorang tentang bagaimana kelak ia menghadapi proses 

penyesuaian  diri menghadapi masa pensiun.  

 Hal ini berkaitan dengan rencana persiapan yang dibuat jauh sebelum 

masa pensiun tiba. Perencanaan yang dibuat sebelum masa pensiun tiba akan  

meningkatkan rasa percaya diri pada individu yang bersangkutan. Perencanaan ini 

menyangkut berbagai aspek kehidupan seperti keuangan, alternatif pekerjaan lain, 

kesehatan, spiritual dan sosialisasi.  
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Secara ringkas penjelasan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka berfikir 

 

2.5. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul (Arikunto, 2006:71). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

dari penelitian ini adalah “Ada perbedaan tingkat kecemasan antara pegawai 

Istri Tidak Bekerja Istri Bekerja 

Pegawai DEPAG 

Harga diri Ancaman Konflik Frustasi 

Sumber Kecemasan 

Lingkungan 

Kecemasan  

Gejala psikologis: 

a. Adanya rasa takut 

b. Perasaan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan 

c. Perasaan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan 

d. Tidak berdaya/ rasa rendah diri 

e. Tidak tentram 

f. Ingin lari dari kenyataan hidup 

Gejala fisik: 
a. Ujung jari terasa dingin 

b. Pencernaan menjadi tidak teratur 

c. Jantung berdetak cepat 

d. Keringat bercucuran 

e. Tidur tidak nyenyak 

f. Nafsu makan hilang 

g. Sesak nafas 
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Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara yang istrinya bekerja dan istri tidak 

bekerja”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan untuk 

mengungkap masalah yang diteliti. Metode penelitian merupakan salah satu faktor 

yang cukup penting dalam suatu penelitian, karena metode penelitian akan 

menentukan nilai dan keakuratan hasil penelitian serta dalam memperoleh 

kesimpulan dari hasil penelitian. Metode penelitian merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan 

cara-cara ilmiah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan harus tepat. 

Bab metode penelitian akan membahas mengenai: jenis dan desain 

penelitian, variable penelitian, identifikasi variable penelitian, definisi operasional 

variable penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode  pengumpulan data 

dan instrument penelitian, validitas dan reliabilitas, serta metodeanalisis data. 

3.1 . Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif non-eksperimen dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif 

komparatif. Penelitian kuantitatif non-eksperimen adalah penelitian yang mana 

data sudah tersedia (dalam arti tidak sengaja ditimbulkan), dan peneliti tinggal 

merekam (Arikunto, 2006:14). Deskriptif komparatif adalah jenis penelitian 

deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, 

dengan menganalisa faktor-faktor penyebab ataupun munculnya suatu fenomena 

tertentu (Nazir, 1999:68). Menurut Aswarni (dalam Arikunto, 2006: 267) 

penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan 
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perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, 

tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau terhadap 

suatu prosedur kerja. 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi variabel 

Identifikasi variable penelitian merupakan langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsi-fungsinya masing-masing 

(Azwar, 2003:61). Variabel penelitian merupakan konsep mengenai atribut atau 

sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif 

maupun kualitatif (Azwar, 2005:59). Hanya terdapat satu variabel yang akan 

diteliti dalam penelitian ini yaitu kecemasan menghadapi pensiun. 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable tersebut yang dapat 

diamati (Azwar 2003: 25). Definisi operasional dibutuhkan karena batasan atau 

definisi suatu variabel tidak dapat dibiarkan ambiguous, yakni memiliki makna 

ganda atau tidak menunjukkan indikator yang jelas (Azwar, 2003:72). Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan operasionalisasi  atas variabel penelitian dengan 

menerjemahkan konsep mengenai variabel yang bersangkutan ke dalam indikator 

perilaku. Variabel dalam penelitian ini adalah kecemasan menghadapi masa 

pensiun. 

 kecemasan adalah perasaan yang dialami oleh seseorang ketika berfikir 

ada sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi, dan menganggap kecemasan 
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sebagai ketakutan, kebingungan, hidup penuh tekanan dan sebagai ketidakpastian 

yang dialami oleh individu dari waktu kewaktu sebagai tanggapan terhadap situasi 

yang mengancam dan khayal. 

Definisi operasional dari variabel kecemasan menghadapi pensiun adalah  

a. Kondisi psikologis yang meliputi : (1)  Khawatir, (2) Sukar konsentrasi,  

(3) Gelisah, (4) bingung, (5) perhatian terganggu 

b. Kondisi fisiologis yang meliputi : (1) Berkeringat, (2) Pusing, (3) Jantung 

Berdebar-debar, (4) sakit perut, (5)Mual, (6) keluar keringat dingin 

c. Kondisi motorik yang meliputi : (1) Mengalihkan pembicaraan,  (2) Apatis  

(3) Gigit kuku jari, (4) Patah-patahkan buku-buku jari (5) Garuk-garuk kepala 

3.3 POPULASI DAN SAMPEL 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 2003: 77). Arikunto (2002: 108) mendefinisikan populasi 

sebagai keseluruhan subjek penelitian yang merupakan sejumlah individu yang 

mempunyai cirri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini 

adalah pegawai Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara. Adapun 

karakteristik  populasi pada penelitian ini adalah: 

a. Usia antara 51-56 tahun bagi pegawai non akademik dan usia 55-60 Tahun 

bagi pegawai akademik atau akan menghadapi pensiun hingga lima tahun 

mendatang (2008-2013). Hal ini disesuaikan dengan program pensiun pada 

pegawai Kementrian Agama yang dikenakan pada usia 56 tahun untuk 

pegawai non akademik, dan 60 tahun untuk pegawai akademik  (guru). 
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b. Masih aktif dalam pekerjaannya, pegawai Kementrian Agama kabupaten 

Banjarnegara berjenis kelamin laki-laki 

Dalam penelian ini jumlah populasi yang akan menghadapi masa pensiun 

berjumlah 59 orang, akan tetapi yang berhasil dan bersedia mengisi angket penulis 

berjumlah 52 pegawai. Sisanya menolak mengisi dengan alasan itu adalah rahasia 

keluarga yang tidak baik untuk dipublikasikan  

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah  sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 

109). Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari 

populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. 

Sampel  yang akan digunakan dalam penelitian ini  adalah porposive 

sample atau sampel bertujuan yaitu didasarkan atas tujuan tertentu.  Purposive 

sample adalah metode pengambilan sampel berdasarkan pada karateristik tertentu 

yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan kareteristik populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Santoso & Tjiptono (2002) dalam Hariwijaya & Triton 

(2007:68), teknik ini biasanya dilakukan karene beberapa pertimbangan, misalnya 

alas an keterbatasan waktu, tenaga, dan cara ini diperbolehkan, yaitu peneliti bisa 

menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tapi ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi.  

Syarat- syarat puposive sample : 

1. mengambil sampel harus di dasarkan atas ciri- ciri, sifat atau karakteristik 

tertentu, yang merupakan ciri pokok populasi 
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2. subjek yang diambil sebagai sampel benar- benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri- ciri yang terdapat pada populasi 

3. penentuan karakteristik populasi dilakukandengan cermat di dalam studi 

pendahuluan. 

Pengambilan sampel dengan teknik bertujuan ini cukup baik karena sesuai 

dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi. 

Kelemahannya adalah bahwa peneliti tidak dapat menggunakan statistik 

parametrik sebagai teknik analisis data, karena tidak memenuhi persyaratan 

random. Keuntungan terletak pada ketepatan peneliti memilih sumber data sesuai 

dengan variabel yang diteliti. 

Purposive sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan 

tertentu yaitu : mengambil subjek dengan rentan usia antara 50-56 tahun pada 

pegawai non akademik, dan 55-60 tahun pada pegawai akademik. 

Hasil penelitian dari sampel nantinya akan digeneralisasikan pada 

populasi. Generalisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu 

yang berlaku bagi populasi (Arikunto, 2002: 109). Pada penelitian ini, sampelnya 

adalah pegawai Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara, guna mengetahui 

perbedaan tingkat kecemasan dalam menghadapi masa pensiun pada pegawai 

Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara yang isterinya bekerja dan tidak 

bekerja. 

3.4 . METODE PENGUMPULAN DATA 
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Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 

mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui 

(goal of knowing) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara 

yang efisien dan akurat. Metode pengumpulan data terkait erat dengan instrument 

yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini alat pengumpulan data 

yang digunakan yaitu dengan menggunakan skala psikologi. Skala merupakan 

metode penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab dan 

dikerjakan atau daftar isian yang harus diisi oleh sejumlah subyek, dan 

berdasarkan atas jawaban atau isian tersebut peneliti mengambil kesimpulan 

mengenai subyek yang diteliti (Suryabrata, 2002: 16). 

Penulis mendatangi kediaman responden satupersatu langsung kerumah 

dan juga ke kantor tempat pegawai tersebut menjabat, ini dikarenakan letak lokasi 

antara yang satu dengan yang lain menyebar dalam satu kabupaten Banjarnegara. 

Dan dalam proses pengisiannya penulis mendampingi hingga angket tersebut 

selesai diisi dengan jumlah soal sebanyak 80 soal 

Menurut Azwar (2005:3-4) skala sebagai alat ukur psikologi memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

(1) Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan. Meskipun subjek memahami 

pernyataan atau pertanyaan namun subjek tidak mengetahui arah jawaban 

yang dikehendaki pertanyaan sebagai jawaban subjek bersifat proyektif, 

yaitu berupa proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya. 
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(2) Skala psikologi selalu berisi banyak item. Jawaban subjek terhadap satu item 

baru merupakan sebagian dari banyak indikasi mengenai atribut yang 

diukur, sedangkan kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis baru dapat 

dicapai bila semua item telah direspon. 

(3) Respon subjek telah diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”. 

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan 

sungguh-sungguh. Hanya saja, jawaban yang berbeda akan diinterpretasikan 

berbeda pula. 

Alasan menggunakan skala psikologi adalah: 

(1) Responden dengan mudah dapat menjawab, karena tinggal memilih jawaban 

yang paling cocok dengan keadaan dirinya. 

(2) Tidak banyak membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran bagi responden 

untuk menjawab. 

(3) Jawaban-jawaban seragam, sehingga memudahkan dalam menganalisa, 

menurut pengertiannya skala psikologi adalah kumpulan dari pertanyaan 

yang diajukan secara tertulis kepada seseorang yang dalam hal ini disebut 

responden dengan cara menunjukkan menunjukkan pada namanya 

merupakan kumpulan dari pertanyaan atau pernyataan pengisiannya oleh 

responden dilakukan dengan memberikan tanda silang pada tempat yang 

disediakan penulis. 

Bentuk skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala langsung, 

yaitu yang menjawab atau mengisi skala adalah subyek yang diteliti. Bentuk 

pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang jawaban atau isiannya telah 
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dibatasi atau ditentukan sehingga subyek tidak dapat memberikan respon seluas-

luasnya, ini disebut dengan skala tertutup. 

3.4.1. Skala kecemasan menghadapi masa pensiun 

Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan menghadapi masa 

pensiun pegawai kementrian agama kabupaten Banjarnegara. Kecemasan 

menghadapi masa pensiun diukur dengan skala kecemasan mnghadapi masa 

pensiun yang disusun berdasarkan aspek-aspek kecemasan menghadapi masa 

pensiun 

Tabel 3.1 Aspek-aspek Kecemasan Pegawai Menghadapi Masa Pensiun 

No 
Aspek-

Aspek 
Indikator 

No. item Jumlah 

item F UF 

1. Fisiologis 

 

1. Berkeringat 

2. Pusing 

3. Jantung 

Berdebar-

debar 

4. Mual 

5. sakit perut 

6. keluar 

keringat 

dingin 

1, 5, 9, 13, 

17, 21, 29, 

33, 37, 48, 

52, 56, 75, 

69 

2, 6, 10, 14, 

18, 22, 26, 

30, 34, 38, 

41, 43, 46, 

65 
28 

2. 
Psikologis 

,  

1. Khawatir  

2. Sukar 

konsentrasi 

3. Gelisah 

4. bingung, 

5. perhatian 

tenrganggu 

3, 7, 11, 

15, 19, 23, 

25, 27, 31, 

35, 39, 42, 

45, 49, 50, 

74, 60, 77, 

64, 58, 63 

4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28, 

32, 36, 40, 

44, 47, 51, 

68, 70 

36 

3. motorik 

1. Gelisah 

2. Mengalihkan 

pembicaraan  

3. Apatis  

4. Gigit kuku jari  

5. Patah-

patahkan 

buku-buku jari 

6. Garuk-garuk 

kepala 

66, 72, 78, 

54, 80, 76, 

53, 67, 71 

62, 79, 55, 

61, 57, 73, 

59 

16 
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 Jumlah  44 36 80 

 

Skala kecemasan menghadapi masa pensiun  ini terdiri dari dua kelompok 

aitem, yaitu aitem yang mendukung pernyataan (favourable) dan aitem yang tidak 

mendukung pernyataan (unfavourable). Skala ini disediakan 4 kemungkinan 

jawaban, yaitu Sangat Sesuai (S), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS).  Cara penilaian skala kecemasan menghadapi masa pensiun  

menggunakan model skala Likert yang telah dimodifikasi menjadi 4 kategori 

sehingga penilaian untuk setiap jawaban bergerak dari satu sampai 4 butir.  

Modifikasi ini dilakukan tanpa disertakan jawaban N (Netral) dalam 

kategori jawaban, hal ini dikarenakan peneliti khawatir responden cenderung akan 

memilih jawaban netral tersebut sehingga data dari responden menjadi kurang 

informatif dan kekhawatiran peneliti jika responden cenderung jawaban netral 

yang diartikan sebagai jawaban aman, sehingga tidak bisa mengukur yang 

sebenarnya terjadi di lapangan. 

Tabel 3.2 Penskoran Skala Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun   

No Jawaban Favourable Unfavourable 

1. Sangat Sesuai (SS) 4 1 

2. Sesuai (S) 3 2 

3. Tidak Sesuai (TS) 2 3 

4. Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 

 

3.5 VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2002: 160).  Validitas berasal dari 

kata validity yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecemasan suatu 
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alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar , 2001: 5). Sebuah instrument 

dikatakan valid jika telah mengukur apa yang seharusnya diukur, suatu instrument 

dapat dikatakan valid apabila mengungkap  data-data  dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Dalam penelitian ini digunakanvaliditas yang merupakan validitas 

yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional. Dalam 

tes ini akan dicari sejauhmana item-item dalam tes mencakup keseluruhan 

kawasan isi objek yang hendak diukur (Azwar, 2001; 5) 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis butir. Adapun cara 

pengukurannya adalah skor-skor yang ada pada butir dikorelasikan denga skor 

total dengan rumus korelasi product moment dari Pearson, yaitu : 

2
222 YYNXXN

YXXYN
rxy

..............................(1) 

Keterangan: 

     =  Koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

   
=  Jumlah hasil kali skor item dengan skor total 

     =  Jumlah dari setiap item 

     =  Jumlah skor total item 

N     =  Jumlah subjek penelitian 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliabiliti. Pengukuran yang 

mempunyai reliabilitas tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat 

menghasilkan data yang reliabel (Azwar, 2001:4). Menurut Arikunto (2006:178) 
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Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur erat kaitannya 

dengan masalah eror pengukuran (error of measurement) (Azwar, 2001:5). 

Uji reliabilitas yang digunakan menggunakan rumus Alpha. Rumus Alpha 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. 

r xy  = 
1k

k
2

2

1
t

b
..................................................................(2) 

Ket  :  r xy   =  Reliabilitas instrumen 

 k  =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 
2

b
 =  Jumlah varians butir 

  
2

t
  =  Varians total 

Selanjutnya nilai r xy  yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai r tabel  untuk taraf 

signifikasi 1% dengan jumlah sampel. Jika diperoleh harga r xy  > r tabel  maka item 

tersebut dapat dikatakan valid (signifikan), sebaliknya jika diperoleh harga r xy  < 

r tabel  maka item tersebut tidak valid. 

3.6  Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, maka terlebih dahulu 

instrumen tersebut diuji cobakan pada sejumlah sampel penelitian. Hal ini perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan reabilitas yang 

akan digunakan dalam penelitian nantinya. Pada penelitian ini peneliti membuat 

sendiri alat ukurnya yaitu berupa skala. Peneliti menggunakan skala terpakai (try-
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out terpakai) sehingga hanya satu kali saja menyebarkan skala. Alat ukur yang 

digunakan terdiri dari dua variabel yang disebar kepada 52 subyek. Setelah skala 

disebarkan, peneliti melakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan 

program komputer untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya.  

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel dengan 

N=52 pada taraf signifikansi 5% (diperoleh r tabel =0,270). Hasil analisis yang 

dilakukan pada skala kecemasan menghadapi masa pensiun yang dipakai 

diketahui bahwa dari 80 item yang diujicobakan ternyata semuanya sahih atau 

valid dengan validitas bergerak dari 0,354 sampai dengan 0,872. Uji reliabilitas 

skala kecemasan menghadapi masa pensiun diperoleh koefisien reliabilitas 

sebesar 0,987, sehingga instrumen tersebut dinyatakan memiliki reliabilitas 

dengan taraf baik. Interpretasi reliabilitas didasarkan pada tabel berikut:  

Tabel 3.3 Interpretasi Reliabilitas 

Besarnya linier r Interpretasi  

Antara 0,801 – 1,00 Baik  

0,601 – 0,800 Cukup  

0,401 – 0,600 Agak Kurang  

0,201 – 0,400 Kurang  

0,001 – 0,200 Sangat Kurang  

(Sumber: Suharsimi Arikunto, 2002: 245). 

3.7 METODE ANALISIS DATA 

 Pengolahan data atau analisiss data merupakan salah satu langkah yang 

sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi 

atau kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Hal ini disebabkan, data kurang 

mempunyai banyak arti apabila disajikan dalam bentuk yang masih rendah.  

 Suryabrata (1987: 94) menjelaskan bahwa menganalisis data merupakan 

suatu langkah yang kritis dalam penelitian, penelitian harus memastikan pola 
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mana yang harus digunakan apakah menganalisis statistik dan non statistik. 

Pemilihan ini tergantung dari jenis yang dikumpulkan, pada penelitian ini 

merupakan data kuantitatif yaitu dalam bentuk bilangan atau angka. Adapun 

teknik analisis data yang digunakan adalah Uji t test digunakan untuk mengetahui 

adanya perbedaan tingkat kecemasan antara pegawai kementrian agama 

kabupaten banjarnegara yang istrinya bekerja dan tidak. Alasan penggunaan 

rumus t test karena untuk membandingkan dua mean (rata-rata) atau menguji 

perbedaan mean. Dengan rumus : 

  t = 

21

21

11

nn
MK

MM

d

 

            (Arikunto, 2002: 294) 

           Keterangan : 

   t  = Koefisien t test  MKd  = Mean kuadrat dalam 

  M1  = Mean kelompok satu  n1 = Jumlah kelompok satu 

  M2  = Mean kelompok dua  n2  = Jumlah kelompok dua 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab 4 menguraikan bagaimanakah gambaran perbedaan kecemasan 

menghadapi masa pensiun pada pegawai yang istrinya bekerja dan tidak bekerja. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik dan metode yang telah 

ditentukan. Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan 

proses, hasil dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi beberapa tahap yaitu 

persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, deskripsi data hasil penelitian, 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian.  

4.1 Persiapan Penelitian  

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian  

 Orientasi kancah dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Tujuan 

dilaksanakan orientasi kancah adalah untuk mengetahui kesesuaian karakteristik 

subyek penelitian dengan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kementrian 

Agama kabupaten Banjarnegara.   

4.1.2 Proses Perijinan  

 Penelitian yang dilakukan haruslah melalui proses perijinan supaya 

penelitian berjalan dengan lancar dan sesuai dengan maksud dan tujuan diadakan 

penelitian. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan 

beberapa tahap untuk mempersiapkan perijinan penelitian. Tahap pertama yang 

dilakukan peneliti adalah mempersiapkan surat pengantar penelitian kemudian 

diteruskan ke Kabag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mendapatkan 
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ijin darti Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Surat ijin 

tersebut diajukan kepada Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara.   

4.1.3 Penentuan Sampel 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini pegawai Kementrian Agama 

kabupaten Banjarnegara. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 52 orang. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara porposive 

sample.  

4.2 Pelaksanaan Penelitian  

4.2.1 Pengumpulan Data  

 Pelaksanaan pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan mei 

sampaidengan juni 2011 di kantor Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala kecemasan menghadapi 

masa pensiun yang memiliki empat alternatif pilihan jawaban yaitu sangat setuju 

(SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Kedua skala 

penelitian ini dilakukan uji coba dengan metode try out terpakai.  

4.2.2 Pelaksanaan Skoring 

 Setelah pemberian skala selesai dan skala telah terkumpul kembali, maka 

peneliti memberi skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi oleh pegawai 

Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara dengan rentang skor satu sampai 

empat. Kemudian setelah pengskoran selesai, peneliti mentabulasi skor setiap 

subyek untuk selanjutnya dilakukan analisis data dengan bantuan komputer 

menggunakan SPSS for windows 14. 
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4.3 Deskripsi Data Hasil Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non-eksperimen dengan 

menggunakan bentuk penelitian deskriptif komparatif. Untuk menganalisis 

peneliti menggunakan angka yang dideskripsikan dengan menguraikan 

kesimpulan yang didasari oleh angka dengan metode statistik. Hal ini dapat 

dilakukan dengan aturan statistik deskriptif dari data yang sudah dianalisis yang 

umumnya mencakup jumlah subyek (N) dalam kelompok, skor makmimum 

(Xmaks), skor minimum (Xmin) dan statistik-statitik lain yang dirasa perlu.  

4.3.1 Gambaran Umum Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Menghadapi Masa Pensiun yang Istrinya Tidak Bekerja 

 Gambaran kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun yang istrinya 

tidak bekerja dapat dilihat berdasarkan kategori data emperik penelitian dengan 

teknik perhitungan menggunakan bantuan komputer. Kecemasan pegawai 

menghadapi masa pensiun pada istri tidak bekerja dapat dilihat dari tiga aspek 

yaitu fisiologis, psikologis dan motorik.  

 Data diungkap dengan menggunakan skala kecemasan pegawai 

menghadapi masa pensiun dengan jumlah item sebanyak 80 item yang memiliki 

skor tertinggi 4 dan skor terrendah 1, sehingga diperoleh rentang minimal 80 dan 

rentang maksimal 320. Jadi rentang maksimal dan minimal sama dengan antara 80 

sampai 320, dengan jarak sebaran 240. Ini berarti bahwa setiap deviasi standarnya 

bernilai 60. Berikut perhitungan secara lengkapnya:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 80 = 320 
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Minimal  = 1 x 80 = 80 

Range   = maksimal – minimal = 320 – 80 = 240 

Panjang kelas interval  =  =  = 60 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.1 

Kategorisasi Kecemasan Pegawai Kementrian Agama Mengahadapi Masa 

Pensiun yang Istrinya Tidak Bekerja 

Interval Skor  Kategori  

260 - ≤ 320 Sangat Tinggi 

200 - ≤ 260 Tinggi  

140 - ≤ 200 Rendah  

80 - ≤ 140 Sangat rendah  

 

 Berdasarkan tabel kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun yang istrinya tidak bekerja pada 

kategori sangat rendah sebanyak 22,2% (6 orang), kategori rendah sebanyak 

40,7% (11 orang), kategori tinggi sebanyak 37,0% (10 orang) dan kategori sangat 

tinggi sebanyak 0,0% (0 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa kecemasan 

pegawai menghadapi masa pensiun yang istri tidak bekerja sebagian besar berada 

pada ketegori rendah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Kecemasan Pegawai Kementrian Agama Mengahadapi 

Masa Pensiun yang Istrinya Tidak Bekerja  

Kategori Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 6 22,2 

Rendah  11 40,7 

Tinggi  10 37,0 

Sangat tinggi 0 0,0 

Jumlah  27 100,0 
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 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan dalam kategori rendah, 

yaitu sebesar 40,7% atau 11 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram persentase kecemasan pegawai Kementrian Agama menghadapi 

masa pensiun yang istrinya tidak bekerja sebagai berikut:  

 
Gambar 4.1 

Diagram Persentase Kecemasan Pegawai Kementrian Agama yang Istrinya 

Tidak Bekerja 

 

 Skala kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun pada pegawai yang 

istrinya tidak bekerja terdiri atas tiga aspek. Gambaran masing-masing aspek akan 

dijelaskan secara rinci dibawah ini. 

4.3.1.1 Fisiologis  

 Gambaran kecemasan pegawai Kementrian Agama menghadapi masa 

pensiun pada pegawai yang istrinya tidak bekerja pada aspek fisiologis dengan 

skala kecemasan pegawai sebanyak 28 item. Kategorisasi aspek fisiologis dapat 

dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  
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Maksimal  = 4 x 28 = 112 

Minimal  = 1 x 28 = 28 

Range   = maksimal – minimal = 112 – 28 = 92 

Panjang kelas interval  =  =  = 21 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.3 

Kategorisasi Aspek Fisiologis 

Interval Skor  Kategori  

91 – ≤ 112  Sangat Tinggi 

70 - ≤ 91 Tinggi  

49 - ≤ 70 Rendah  

28 - ≤ 49 Sangat rendah  

 

 Berdasarkan tabel 4.3 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai aspek 

fisiologis pada kategori sangat rendah sebanyak 18,5% (5 orang), kategori rendah 

sebanyak 44,4% (12 orang), kategori tinggi sebanyak 37,0% (10 orang) dan 

kategori sangat tinggi sebanyak 0,0%. Uraian tersebut menunjukkan bahwa aspek 

fisiologis sebagian besar berada pada ketegori rendah. Secara rinci dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Aspek Fisiologis Pegawai Kementrian Agama yang 

Istrinya Tidak Bekerja 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 5 18,5 

Rendah  12 44,4 

Tinggi  10 37,0 

Sangat tinggi 0 0,0 

Jumlah  27 100,0 
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 Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan pada aspek fisiologis 

dalam kategori rendah, yaitu sebesar 44,4% atau 12 orang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek fisiologis pegawai yang 

istrinya tidak bekerja berikut: 

 
Gambar 4.2 

Diagram Persentase Aspek Fisiologis Pegawai Kementrian Agama yang 

Istrinya Tidak Bekerja 

 

4.3.1.2 Psikologis 

 Gambaran kecemasan pegawai Kementrian Agama pada aspek psikologis 

diukur dengan skala kecemasan pegawai sebanyak 36 item. Kategorisasi aspek 

psikologis dapat dihitung sebagai berikut: 

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 36 = 144 

Minimal  = 1 x 36 = 36 

Range   = maksimal – minimal = 144 – 36 = 108 

Panjang kelas interval  =  =  = 27 
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Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.5 

Kategorisasi Aspek Psikologis 

Interval Skor  Kategori  

117 - ≤ 144 Sangat Tinggi 

90 - ≤ 117 Tinggi  

63 - ≤ 90 Rendah  

36 - ≤ 63 Sangat rendah  

 

 Berdasarkan tabel 4.5 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai aspek 

psikologis pada kategori sangat rendah sebanyak 22,2% (6 orang), kategori rendah 

sebanyak 44,4% (12 orang), kategori tinggi sebanyak 29,6% (8 orang) dan 

kategori sangat tinggi sebanyak 3,7% (1 orang). Uraian tersebut menunjukkan 

bahwa aspek psikologis sebagian besar berada pada ketegori rendah. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Aspek Psikologis Pegawai Kementrian Agama yang 

Istrinya Tidak Bekerja 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 6 22,2 

Rendah  12 44,4 

Tinggi  8 29,6 

Sangat tinggi 1 3,7 

Jumlah  27 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan pada aspek psikologis 

dalam kategori rendah, yaitu sebesar 44,4% atau 12 orang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek psikologis pada pegawai 

yang istrinya tidak bekerja berikut:  
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Gambar 4.3 

Diagram Persentase Aspek Psikologis Pegawai Kementrian Agama yang 

Istrinya Tidak Bekerja 

 

4.3.1.3 Motorik 

 Gambaran kecemasan pegawai Kementrian Agama pada aspek motorik 

diukur dengan skala kecemasan pegawai sebanyak 16 item. Kategorisasi aspek 

motorik dapat dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 16 = 64 

Minimal  = 1 x 16 = 16 

Range   = maksimal – minimal = 64 – 16 = 48  

Panjang kelas interval  =  =  = 12 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.7 

Kategorisasi Aspek Motorik 

Interval Skor  Kategori  

52 - ≤ 64 Sangat Tinggi 

40 - ≤ 52 Tinggi  

28 - ≤ 40 Rendah  

16 - ≤ 28 Sangat rendah  

 



 78 

 Berdasarkan tabel 4.7 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai aspek 

motorik pada kategori sangat rendah sebanyak 25,9% (7 orang), kategori rendah 

sebanyak 48,1% (13 orang), kategori tinggi sebanyak 22,2% (6 orang) dan 

kategori sangat tinggi sebanyak 3,7% (1 orang). Uraian tersebut menunjukkan 

bahwa aspek motorik sebagian besar berada pada ketegori rendah. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Aspek Motorik Pegawai Kementrian Agama yang 

Istrinya Tidak Bekerja 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 7 25,9 

Rendah  13 48,1 

Tinggi  6 22,2 

Sangat tinggi 1 3,7 

Jumlah  27 100,0 

  

 Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan pada aspek motorik 

dalam kategori rendah, yaitu sebesar 48,1% atau 13 orang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar diagram persentase kecemasan pegawai yang istrinya 

tidak bekerja pada aspek motori berikut:  

 
Gambar 4.4 
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Diagram Persentase Aspek Motorik Pegawai Kementrian Agama yang 

Istrinya Tidak Bekerja 

 Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kecemasan pegawai 

menghadapi masa pensiun pegawai yang istrinya tidak bekerja berada dalam 

kategori rendah. Hal ini terlihat dari persentase pada tiga aspek kecemasan 

pegawai yaitu aspek fisiologis, psikologis dan motorik. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar diagram persentase aspek-aspek kecemasan pegawai 

menghadapi masa pensiun yang istrinya tidak bekerja sebagai berikut ini: 

 
Gambar 4.5 

Diagram Persentase Aspek-aspek Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Menghadapi Masa Pensiun yang Istrinya Tidak Bekerja 

 

4.3.2 Gambaran Umum Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Mengahadapi Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 
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 Gambaran kecemasan pegawai mengahadapi masa pensiun yang istrinya 

bekerja dapat dilihat berdasarkan kategori data emperik penelitian dengan teknik 

perhitungan menggunakan bantuan komputer. Kecemasan pegawai mengahadapi 

masa pensiun yang istrinya bekerja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu fisiologis, 

psikologis dan motorik. 

 Data diungkap dengan menggunakan skala kecemasan pegawai dengan 

jumlah item sebanyak 80 item yang memiliki skor tertinggi 4 dan skor terrendah 

1, sehingga diperoleh rentang minimal 80 dan rentang maksimal 320. Jadi rentang 

maksimal dan minimal sama dengan antara 80 sampai 320, dengan jarak sebaran 

240. Ini berarti bahwa setiap deviasi standarnya bernilai 60. Berikut perhitungan 

secara lengkapnya:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 80 = 320 

Minimal  = 1 x 80 = 80 

Range   = maksimal – minimal = 320 – 80 = 240 

Panjang kelas interval  =  =  = 60 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.9 

Kategorisasi Umum Kecemasan Pegawai Kementrian Agama Mengahadapi 

Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

Interval Skor  Kategori  

260 - ≤ 320 Sangat Tinggi 

200 - ≤ 260 Tinggi  

140 - ≤ 200 Rendah  

80 - ≤ 140 Sangat rendah  
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 Berdasarkan kategori di atas tabel 4.13, ternyata gambaran mengenai 

kecemasan pegawai mengahadapi masa pensiun yang istrinya bekerja 

menunjukkan bahwa, kecemasan pegawai pada kategori sangat rendah sebanyak 

0,0%, kategori rendah sebanyak 4,0% (1 orang), kategori tinggi sebanyak 60,0% 

(15 orang) dan kategori sangat tinggi sebanyak 36,0% (9 orang). Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa kecemasan menghadapi masa pensiun pegawai yang istrinya 

bekerja sebagian besar berada pada ketegori tinggi. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Kecemasan Pegawai Kementrian Agama Mengahadapi 

Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 0 0,0 

Rendah  1 4,0 

Tinggi  15 60,0 

Sangat tinggi 9 36,0 

Jumlah  25 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan pegawai mengahadapi 

masa pensiun yang istrinya bekerja dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 60,0% 

atau 15 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase 

kecemasan pegawai mengahadapi masa pensiun yang istrinya bekerja berikut:  
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Gambar 4.6 

Diagram Persentase Kecemasan Pegawai Kementrian Agama Mengahadapi 

Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

 

 Skala kecemasan pegawai Kementrian Agama mengahadapi masa pensiun 

yang istrinya bekerja terdiri atas tiga aspek. Gambaran masing-masing aspek akan 

dijelaskan secara rinci dibawah ini. 

4.3.2.1 Fisiologis  

 Gambaran kecemasan pegawai Kementrian Agama mengahadapi masa 

pensiun yang istrinya bekerja pada aspek fisiologis diukur dengan skala 

kecemasan pegawai sebanyak 28 item. Kategorisasi aspek fisiologis dapat 

dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 28 = 112 

Minimal  = 1 x 28 = 28 

Range   = maksimal – minimal = 112 – 28 = 84 

Panjang kelas interval  =  =  = 21 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  
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Table 4.12 

Kategorisasi Aspek Fisiologis   

Interval Skor  Kategori  

91 – ≤ 112  Sangat Tinggi 

70 - ≤ 91 Tinggi  

49 - ≤ 70 Rendah  

28 - ≤ 49 Sangat rendah  

  

 Berdasarkan kategori di atas tabel 4.15, ternyata gambaran mengenai 

aspek fisiologis pada kategori sangat rendah sebanyak 0,0%, kategori rendah 

sebanyak 4,0% (1 orang), kategori tinggi sebanyak 64,0% (16 orang) dan kategori 

sangat tinggi sebanyak 32,0% (8 orang). Uraian tersebut menujukkan bahwa 

aspek fisiologis sebagian besar berada pada ketegori  tinggi. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Aspek Fisiologis Kecemasan Pegawai Kementrian 

Agama Mengahadapi Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 0 0,0 

Rendah  1 4,0 

Tinggi  16 64,0 

Sangat tinggi 8 32,0 

Jumlah  25 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan mengahadapi masa 

pensiun yang istrinya bekerja pada aspek fisiologis dalam kategori tinggi, yaitu 

sebesar 64,0% atau 16 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

diagram persentase aspek fisiologis kecemasan pegawai mengahadapi masa 

pensiun yang istrinya bekerja berikut:  
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Gambar 4.7 

Diagram Persentase Aspek Fisiologis Kecemasan Pegawai Kementrian 

Agama Mengahadapi Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

4.3.2.2 Psikologis 

 Gambaran kecemasan pegawai Kementrian Agama pada aspek psikologis 

diukur dengan skala kecemasan pegawai sebanyak 36 item. Kategorisasi aspek 

psikologis dapat dihitung sebagai berikut: 

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 36 = 144 

Minimal  = 1 x 36 = 36 

Range   = maksimal – minimal = 144 – 36 = 108 

Panjang kelas interval  =  =  = 27 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  
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Table 4.14 

Kategorisasi Aspek Psikologis 

Interval Skor  Kategori  

117 - ≤ 144 Sangat Tinggi 

90 - ≤ 117 Tinggi  

63 - ≤ 90 Rendah  

36 - ≤ 63 Sangat rendah  

  

 Berdasarkan kategori di atas tabel 4.17, ternyata gambaran mengenai 

aspek psikologis kecemasan pegawai Kementrian Agama mengahadapi masa 

pensiun yang istrinya bekerja menunjukkan bahwa, pada kategori sangat rendah 

sebanyak 4,0% (1 orang), kategori rendah sebanyak 0,0%, kategori tinggi 

sebanyak 60,0% (15 orang) dan kategori sangat tinggi sebanyak 36,0% (9 orang). 

Uraian tersebut menujukkan bahwa aspek psikologis sebagian besar berada pada 

ketegori tinggi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Aspek Psikologis Kecemasan Pegawai Kementrian 

Agama Mengahadapi Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 1 4,0 

Rendah  0 0,0 

Tinggi  15 60,0 

Sangat tinggi 9 36,0 

Jumlah  25 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.18 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan menghadapi masa 

pensiun yang istrinya bekerja pada aspek psikologis dalam kategori tinggi, yaitu 

sebesar 60,0% atau 15 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

diagram persentase aspek psikologis sebagai berikut:  
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Gambar 4.8 

Diagram Persentase Aspek Psikologis Kecemasan Pegawai Kementrian 

Agama Mengahadapi Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

 

4.3.2.3 Motorik 

 Gambaran kecemasan pegawai Kementrian Agama pada aspek motorik 

diukur dengan skala kecemasan pegawai sebanyak 16 item. Kategorisasi aspek 

motorik dapat dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 16 = 64 

Minimal  = 1 x 16 = 16 

Range   = maksimal – minimal = 64 – 16 = 48  

Panjang kelas interval  =  =  = 12 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.16 

Kategorisasi Aspek Motorik 

Interval Skor  Kategori  

52 - ≤ 64 Sangat Tinggi 

40 - ≤ 52 Tinggi  

28 - ≤ 40 Rendah  

16 - ≤ 28 Sangat rendah  
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 Berdasarkan kategori di atas tabel 4.19, ternyata gambaran mengenai 

aspek motorik kecemasan pegawai mengahadapi masa pensiun yang istrinya 

bekerja menunjukkan bahwa, pada kategori sangat rendah sebanyak 0,0%, 

kategori rendah sebanyak 4,0% (1 orang), kategori tinggi sebanyak 68,0% (17 

orang) dan kategori sangat tinggi sebanyak 28,0% (7 orang). Uraian tersebut 

menujukkan bahwa aspek motorik sebagian besar berada pada ketegori tinggi. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

  Tabel 4.17 

Distribusi Frekuensi Aspek Motorik Kecemasan Pegawai Kementrian 

Agama Mengahadapi Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 0 0,0 

Rendah  1 4,0 

Tinggi  17 68,0 

Sangat tinggi 7 28,0 

Jumlah  25 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.20 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan pegawai mengahadapi 

masa pensiun yang istrinya bekerja pada aspek motorik dalam kategori tinggi, 

yaitu sebesar 68,0% atau 17 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram persentase aspek motorik berikut:  
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Gambar 4.9 

Diagram Persentase Aspek Motorik Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Mengahadapi Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

 

 Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa responden memiliki 

kecemasan mengahadapi masa pensiun yang istrinya bekerja berada dalam 

kategori tinggi. Hal ini terlihat dari persentase pada tiga aspek kecemasan pegawai 

mengahadapi masa pensiun yang istrinya bekerja yaitu aspek fisiologis, psikologis 

dan motorik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase 

aspek-aspek kecemasan pegawai mengahadapi masa pensiun yang istrinya bekerja 

sebagai berikut ini: 
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Gambar 4.10 

Diagram Persentase Aspek-aspek Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Mengahadapi Masa Pensiun yang Istrinya Bekerja 

 

4.3.3 Gambaran Umum Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Menghadapi Masa Pensiun 

 Gambaran kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun baik istrinya 

bekerja ataupun yang tidak bekerja dapat dilihat berdasarkan kategori data 

emperik penelitian dengan teknik perhitungan menggunakan bantuan komputer. 

Kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun dapat dilihat dari tiga aspek yaitu 

fisiologis, psikologis dan motorik.  

 Data diungkap dengan menggunakan skala kecemasan pegawai 

menghadapi masa pensiun dengan jumlah item sebanyak 80 item yang memiliki 

skor tertinggi 4 dan skor terrendah 1, sehingga diperoleh rentang minimal 80 dan 

rentang maksimal 320. Jadi rentang maksimal dan minimal sama dengan antara 80 

sampai 320, dengan jarak sebaran 240. Ini berarti bahwa setiap deviasi standarnya 

bernilai 60. Berikut perhitungan secara lengkapnya:  
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Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 80 = 320 

Minimal  = 1 x 80 = 80 

Range   = maksimal – minimal = 320 – 80 = 240 

Panjang kelas interval  =  =  = 60 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.18 

Kategorisasi Kecemasan Pegawai Kementrian Agama Mengahadapi Masa 

Pensiun 

Interval Skor  Kategori  

260 - ≤ 320 Sangat Tinggi 

200 - ≤ 260 Tinggi  

140 - ≤ 200 Rendah  

80 - ≤ 140 Sangat rendah  

 

 Berdasarkan tabel kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun pada kategori sangat rendah 

sebanyak 11,5% (6 orang), kategori rendah sebanyak 23,1% (12 orang), kategori 

tinggi sebanyak 48,1% (25 orang) dan kategori sangat tinggi sebanyak 17,3% (9 

orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa kecemasan pegawai menghadapi 

masa pensiun sebagian besar berada pada ketegori tinggi. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.19 

Distribusi Frekuensi Kecemasan Pegawai Kementrian Agama Mengahadapi 

Masa Pensiun yang Istrinya Tidak Bekerja  

Kategori Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 6 11,5 

Rendah  12 23,1 

Tinggi  25 48,1 

Sangat tinggi 9 17,3 

Jumlah  52 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan dalam kategori tinggi, 

yaitu sebesar 48,1% atau 25 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram persentase kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun 

sebagai berikut:  

 
Gambar 4.11 

Diagram Persentase Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

 

 Skala kecemasan pegawai Kementrian Agama menghadapi masa pensiun 

terdiri atas tiga aspek. Gambaran masing-masing aspek akan dijelaskan secara 

rinci dibawah ini. 
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4.3.3.1 Fisiologis  

 Gambaran kecemasan pegawai Kementrian Agama menghadapi masa 

pensiun pada aspek fisiologis dengan skala kecemasan pegawai sebanyak 28 item. 

Kategorisasi aspek fisiologis dapat dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 28 = 112 

Minimal  = 1 x 28 = 28 

Range   = maksimal – minimal = 112 – 28 = 92 

Panjang kelas interval  =  =  = 21 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.20 

Kategorisasi Aspek Fisiologis 

Interval Skor  Kategori  

91 – ≤ 112  Sangat Tinggi 

70 - ≤ 91 Tinggi  

49 - ≤ 70 Rendah  

28 - ≤ 49 Sangat rendah  

 

 Berdasarkan tabel 4.23 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

aspek fisiologis pada kategori sangat rendah sebanyak 9,6% (5 orang), kategori 

rendah sebanyak 25,0% (13 orang), kategori tinggi sebanyak 50,0% (26 orang) 

dan kategori sangat tinggi sebanyak 15,4% (8 orang). Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa aspek fisiologis sebagian besar berada pada ketegori rendah. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.21 

Distribusi Frekuensi Aspek Fisiologis Pegawai Kementrian Agama 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 5 9,6 

Rendah  13 25,0 

Tinggi  26 50,0 

Sangat tinggi 8 15,4 

Jumlah  52 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.24 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan pada aspek fisiologis 

dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 50,0% atau 26 orang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek fisiologis pegawai berikut: 

 
Gambar 4.12 

Diagram Persentase Aspek Fisiologis Kecemasan Pegawai Kementrian 

Agama 

 

4.3.3.2 Psikologis 

 Gambaran kecemasan pegawai Kementrian Agama pada aspek psikologis 

diukur dengan skala kecemasan pegawai Kementrian Agama sebanyak 36 item. 

Kategorisasi aspek psikologis dapat dihitung sebagai berikut: 

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 36 = 144 
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Minimal  = 1 x 36 = 36 

Range   = maksimal – minimal = 144 – 36 = 108 

Panjang kelas interval  =  =  = 27 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Table 4.22 

Kategorisasi Aspek Psikologis 

Interval Skor  Kategori  

117 - ≤ 144 Sangat Tinggi 

90 - ≤ 117 Tinggi  

63 - ≤ 90 Rendah  

36 - ≤ 63 Sangat rendah  

 

 Berdasarkan tabel 4.25 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

aspek psikologis pada kategori sangat rendah sebanyak 13,5% (7 orang), kategori 

rendah sebanyak 23,1% (12 orang), kategori tinggi sebanyak 44,2% (13 orang) 

dan kategori sangat tinggi sebanyak 19,2% (10 orang). Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa aspek psikologis sebagian besar berada pada ketegori tinggi. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.23 

Distribusi Frekuensi Aspek Psikologis Pegawai Kementrian Agama 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 7 13,5 

Rendah  12 23,1 

Tinggi  23 44,2 

Sangat tinggi 10 19,2 

Jumlah  52 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.26 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan pada aspek psikologis 

dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 44,2% atau 23 orang. Untuk lebih jelasnya 
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dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek psikologis pada pegawai 

sebagai berikut:  

 
Gambar 4.13 

Diagram Persentase Aspek Psikologis Pegawai Kementrian Agama 

4.3.3.3 Motorik 

 Gambaran kecemasan pegawai pada aspek motorik diukur dengan skala 

kecemasan pegawai sebanyak 16 item. Kategorisasi aspek motorik dapat dihitung 

sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 4 x 16 = 64 

Minimal  = 1 x 16 = 16 

Range   = maksimal – minimal = 64 – 16 = 48  

Panjang kelas interval  =  =  = 12 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  
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Table 4.24 

Kategorisasi Aspek Motorik 

Interval Skor  Kategori  

52 - ≤ 64 Sangat Tinggi 

40 - ≤ 52 Tinggi  

28 - ≤ 40 Rendah  

16 - ≤ 28 Sangat rendah  

 

 Berdasarkan tabel 4.7 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai aspek 

umpan balik dari orang lain yang dihormati pada kategori sangat rendah sebanyak 

13,5% (7 orang), kategori rendah sebanyak 26,9% (14 orang), kategori tinggi 

sebanyak 44,2% (23 orang) dan kategori sangat tinggi sebanyak 15,4% (8 orang). 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa aspek motorik sebagian besar berada pada 

ketegori rendah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.25 

Distribusi Frekuensi Aspek Motorik Pegawai Kementrian Agama 

Kategori 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 7 13,5 

Rendah  14 26,9 

Tinggi  23 44,2 

Sangat tinggi 8 15,4 

Jumlah  52 100,0 

  

 Berdasarkan tabel 4.28 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki kecemasan pada aspek motorik 

dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 44,2% atau 23 orang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar diagram persentase kecemasan pegawai pada aspek 

motori berikut:  
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Gambar 4.14 

Diagram Persentase Aspek Motorik Pegawai Kementrian Agama 

 

 Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kecemasan pegawai 

menghadapi masa pensiun berada dalam kategori tinggi. Hal ini terlihat dari 

persentase pada tiga aspek kecemasan pegawai yaitu aspek fisiologis, psikologis 

dan motorik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase 

aspek-aspek kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun sebagai berikut ini: 

 
Gambar 4.15 

Diagram Persentase Aspek-aspek Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Menghadapi Masa Pensiun 

4.4 Analisis Data  
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 Analisis data dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. Pada bab 1 terdahulu telah dirumuskan permasalahan apakah ada 

perbedaan kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai Kementrian 

Agama yang istrinya bekerja dan tidak bekerja. Untuk mengetahui pola hubungan 

antara dua variabel maka sebelumnya dilakukan uji linieritas.  

4.4.1 Uji Linieritas 

 Analisa linieritas digunakan untuk tujuan peramalan antara variabel 

dependen (tergantung) dan variabel independen (bebas), sehingga akan diketahui 

pola hubungan antara dua variabel, apakah memiliki pola hubungan searah dan 

linier atau berlawanan arah namun linier atau sama sekali antara dua variabel itu 

tidak linier tetapi mengikuti bentuk kuadrat. Uji linieritas pada kolom uji Anova 

didapat F hitung adalah 43,186 dengan tingkat signifikansi 0,000 (p<0,05), maka 

berarti variabel kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun mempunyai 

hubungan yang linier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Anova sebagai 

berikut:  

Tabel 4.26 

Anova 

 
Sum of 

Square 
df 

Mean 

Square 
F Sig 

Between Group 

Within Group 

Total 

56138.806 

64996.963 

121135.769 

1 

50 

51 

56138.806 

1299.939 

43.186 .000 

 

4.4.2 Uji Hipotesis 

 Setelah dilakukan uji normalitas dan uji linearitas pada hasil penelitian ini, 

maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis. Adapun hipotesis kerja (Ha) 

dalam penelitian ini adalah ada perbedaan tingkat kecemasan antara pegawai 
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Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara yang istrinya bekerja dan istri tidak 

bekerja, maka pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis uji T.  

Tabel 4.27 

Independent Sampel Test  
 Kecemasan 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 
Levene’s Test for Equality of Variances  
                          F 
                          Sig.  
t-test for Equality of Means 
                          t 
                          df 
                          sig. (2-tailed) 
                         Mean Difference  
95% Confidence Interval of the Difference  
                          Lower 
                          Upper 

 
5,850 
0,019 

 
6,572 

50 
,000 

65,76296 
10,00717 
45,66297 
85,86296 

 
 
 
 

6,642 
48,152 

,000 
65,76296 
9,90107 

45,85715 
85,66877 

 Berdasarkan tabel 4.26 di atas, diketahui F hitung 5,850 dengan 

probabilitas 0,019. Oleh karena probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak atau kedua 

varians benar-benar berbeda. Atau Uji perbedaan antara tingkat kecemasan antara 

pegawai Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara yang istrinya bekerja dan 

istri tidak bekerja, diperoleh equal variance not assumed (diasumsikan kedua 

variabel tidak sama) adalah 6,642 dengan probabilitas sebesar 0,000 dengan taraf 

kepercayaan 95% dimana p<0,05.  

 Hal ini berarti bahwa kedua rata-rata (mean) kecemasan pegawai yang 

istrinya bekerja dan istri tidak bekerja benar-benar berbeda, dalam artian pegawai 

yang istrinya bekerja mempunyai kecemasan lebih rendah daripada pegawai yang 

istrinya tidak bekerja. Jadi hipotesa diterima yaitu ada perbedaan tingkat 

kecemasan antara pegawai Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara yang 

istrinya bekerja dan istri tidak bekerja. Berdasarkan tabel 4.26, diketahui nilai 
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mean difference atau perbedaan rata-rata adalah 65,76296, dimana perbedaan rata-

rata bagian bawah adalah 45,85715 dan perbedaan rata-rata bagian atas adalah 

85,66877. Sehingga perbedaan tingkat kecemasan pegawai yang istrinya bekerja 

dan istrinya tidak bekerja sebesar 65,76296.  

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Pembahasan Hasil Penelitian Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Menghadapi Masa Pensiun  yang Istrinya Tidak Bekerja (secara 

Deskriptif) 

Kecemasan merupakan perasaan yang dialami oleh seseorang ketika 

berfikir ada sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi, sehingga menjadikan 

rasa takut, bingung dan penuh tekanan terhadap situasi yang mengancam dan 

khayal. Banyak faktor penyebab kecemasan salah satunya antara lain menghadapi 

masa pensiun pada pegawai yang istrinya tidak bekerja. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini atau 

sebagian besar Pegawai Kementrian Agama yang istrinya tidak bekerja memiliki 

tingkat kecemasan menghadapi masa pensiun dalam kategori rendah, yaitu 

sebesar 40,7%. Kecemasan dapat berarti sebagai reaksi normal, campuran antara 

keadaan fisik dan psikologis terhadap situasi yang menimbulkan stres, dan reaksi 

ini sudah ada sejak masa lalu (Hambly, 1986:4). 

Tidak semua Pegawai Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara yang 

akan memasuki masa pensiun, mengalami kecemasan tetapi tidak sedikit juga 

yang mengalami kecemasan, karena hal ini dipengaruhi oleh karakteristik setiap 

orang dalam menghadapi suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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pagawai Kementrian Agama yang istrinya tidak bekerja sebagian besar 

mengalami kecemasan menghadapi masa pensiun dalam kategori rendah, hal ini 

dimungkinkan karena Mereka memiliki pemikiran yang terbuka dan dapat 

menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Mereka juga beranggapan 

pensiun merupakan suatu hal yang memang harus dijalani, karena adanya 

pemikiran bahwa sudah sekian lama mereka telah bekerja dengan 

menyumbangkan segenap tenaga, waktu dan pikiran mereka, maka dari itu 

mereka berhak untuk mendapatkan waktu panjang untuk beristirahat. Disamping 

usia yang sudah tidak muda lagi hingga berpengaruh terhadap kondisi fisik, 

mereka merasa tiba waktunya untuk menikmati hari tua dari jerih payah setelah 

sekian lama bekerja. 

Aspek-aspek kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun meliputi 

aspek fisiologis, psikologis dan aspek motorik. Berikut adalah gambaran masing-

masing aspek kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun.  

 

4.5.1.1 Fisiologis 

 Salah satu gejala yang menandai adanya perasaan kecemasan antara lain 

timbulnya gejala fisik. Berdasarkan hasil penelitian pada Pegawai Kementrian 

Agama tentang kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun pegawai yang 

istrinya tidak bekerja diiperoleh hasil bahwa sebagian besar responden memiliki 

gejala fisiologis pada kecemasan menghadapi masa pensiun yang istrinya tidak 

bekerja dalam kategori rendah yaitu sebesar 44,4% (12 orang). 
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 Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Kartono (1981: 17) orang 

yang mengalami kecemasan mempunyai gejala fisik dan psikis antara lain: 

gemetar, keringat dingin, gangguan perut, dan rasa mual serta muntah-muntah, 

mulut menjadi kering, sesak nafas, percepatan nadi dan detak jantung. Selain itu 

juga lemas, apatis, depresif, semuanya “serba salah”; tidak pernah merasa puas 

dan berputus asa. Atau tanda-tanda sebaliknya, yaitu menjadi mudah rebut, tidak 

toleran, cepat tersinggung, gelisah, eksplosif meledak-ledak, agresif dan suka 

menyerang baik dengan kata-kata atau ucapan maupun dengan benda-benda, 

bahkan tidak jarang menjadi beringas (Kartono, 2000:234).  

4.5.1.2 Psikologis  

Berdasarkan hasil penelitian pada Pegawai Kementrian Agama tentang 

kecemasan pegawai Kementrian Agama menghadapi masa pensiun pegawai yang 

istrinya tidak bekerja diiperoleh hasil bahwa sebagian besar responden memiliki 

gejala fisiologis pada kecemasan menghadapi masa pensiun yang istrinya tidak 

bekerja dalam kategori rendah yaitu sebesar 44,4% (12 orang). Kaplan dan 

Sanddock (1998:147) menguraikan beberapa gejala yang menimbulkan 

kecemasan, diantaranya timbulnya gejala psikologis yaitu berupa rasa takut, sulit 

konsentrasi, siaga berlebih, insomia, libido menurun, rasa mengganjal 

ditenggorokan.  

4.5.1.3 Motorik 

Gangguan kecemasan adalah gangguan psikologis yang dicirikan dengan 

ketegangan motorik (gelisah, gemetar dan ketidakmampuan untuk rileks), 

hiperaktifitas (pusing, jantung berdebar-debar, atau berkeringat) dan pikiran serta 
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harapan yang mencemaskan (Santrock, 2002:230). Berdasarkan hasil penelitian 

pada Pegawai Kementrian Agama tentang kecemasan pegawai menghadapi masa 

pensiun pegawai yang istrinya tidak bekerja diiperoleh hasil bahwa sebagian besar 

responden memiliki gejala fisiologis pada kecemasan menghadapi masa pensiun 

yang istrinya tidak bekerja dalam kategori rendah yaitu sebesar 48,1% (13 orang). 

Sebagaimana yang dikemukakan dalam diagnosis gangguan jiwa dari PPDGJ-III 

(Maslim, 2003: 74), gejala kecemasan mencakup ketegangan motorik (gelisah, 

sakit kepala, gemetar tidak dapat santai, dan sebagainya).  

4.5.2 Pembahasan Hasil Penelitian Kecemasan Pegawai Kementrian Agama 

Menghadapi Masa Pensiun  yang Istrinya Bekerja (secara Deskriptif) 

 Kecemasan merupakan perasaan yang diliputi ketakutan, panik, khawatir, 

gelisah mengenai masa mendatang tanpa sebab khusus atau terhadap suatu yang 

tdak jelas yang belum tentu terjadi. Berdasarkan hasil penelitian pada Pegawai 

Kementrian Agama tentang kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun yang 

istrinya bekerja diiperoleh hasil bahwa sebagian besar responden dalam kategori 

tinggi yaitu sebesar 60,0% (15 orang).  

Fenomena tentang kecemasan menjelang pensiun ini dapat ditinjau dari 

beberapa pandangan/model. Menurut sudut pandang kognitif, kecemasan 

menjelang pensiun muncul sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya 

pengetahuan yang kurang, pemikiran dan persepsi yang salah dari setiap orang. 

Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap sikap dan cara seseorang menghadapi 

masalahnya. Sedangkan menurut sudut pandang behavioristik, kecemasan 

menjelang pensiun muncul sebagai akibat dari adanya pengalaman orang di 
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sekitar dan pengaruh dari lingkungan yang telah mereka amati. Cara seseorang 

menghadapi masalahnya merupakan hasil dari proses belajar tentang pengalaman 

orang lain yang menghadapi masalah serupa serta lingkungan sekitar yang telah 

membentuk kepribadian seseorang. 

Masalah pensiun bagi Pegawai Kementrian Agama yang telah siap dalam 

hal mental dan telah mapan secara secara materil apalagi yang didukung oleh 

isteri mereka yang juga ikut bekerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan 

keluarga, mungkin tidak akan menjadi masalah yang berarti, namun berbeda lagi 

ketika pegawai yang belum siap sepenuhnya menghadapi pensiun. Ketidaksiapan 

mereka diwujudkan dengan munculnya rasa cemas, khawatir dan takut 

memikirkan hari-hari setelah pensiun nantinya. Meskipun istri mereka juga 

bekerja namun ketidaksiapan mereka dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: 

kondisi ekonomi yang belum mapan, secara mental belum siap menerima pensiun, 

merasa masih sehat dan mampu bekerja serta berkurangnya penghasilan dan 

merasa malu karena isterinya masih bekerja. Kecemasan tersebut diwujudkan 

dengan adanya sikap menolak untuk dipensiunkan. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya sebagian pegawai Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara 

mengajukan permohonan untuk dapat bekerja kembali. Perilaku tersebut 

mencerminkan bahwa kecemasan benar-benar dialami oleh sebagian karyawan 

yang akan pensiun. 

4.5.2.1 Fisiologis  

 Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. Pembeli 

manyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu rangsangan 
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internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang, seperti rasa lapar, rasa 

haus, yang timbul pada tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. 

Kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan eksternal, contohnya suatu iklan, atau 

diskusi dengan teman yang bisa membuat anda berpikir untuk membeli suatu 

produk. Berdasarkan hasil penelitian pada Pegawai Kementrian Agama tentang 

kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun pegawai yang istrinya bekerja 

diiperoleh hasil bahwa sebagian besar responden memiliki gejala fisiologis pada 

kecemasan menghadapi masa pensiun yang istrinya bekerja dalam kategori tinggi 

yaitu sebesar 64,0% (16 orang).  

 Pandangan kognitif memusatkan diri pada bagaimana orang cemas 

cenderung membuat situasi menjadi tidak realistis. Mereka terlalu menafsir bahwa 

ada kemungkinan bahaya yang tinggi (Bandura dalam Clerq, 1994:81) atau 

mereka merasa kurang mampu untuk mengontrol situsi-situasi tertentu. Cara 

seseorang memandang dan menginterprestasi suatu peristiwa dapat berpengaruh 

terhadap tingkah lakunya. Kecemasan meluas dan sering berpengaruh terhadap 

kemampuan berfikir jernih, memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan 

lingkungan (Calhoun, 1995:208). 

4.5.2.2 Psikologis  

 Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen ingin 

mencari lebih banyak, konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau 

melakukan pencarian informasi secara aktif. Konsumen yang tertarik mungkin 

mencari lebih banyak informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu 

kuat dan produknya memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen mungkin 



 106 

akan membelinya kemudian. Jika tidak kemungkinan konsumen bisa menyimpan 

kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang sesuai 

dengan kebutuhannnya. Berdasarkan hasil penelitian pada Pegawai Kementrian 

Agama tentang kecemasan pegawai menghadapi masa pensiun pegawai yang 

istrinya tidak bekerja diiperoleh hasil bahwa sebagian besar responden memiliki 

gejala fisiologis pada kecemasan menghadapi masa pensiun yang istrinya bekerja 

dalam kategori tinggi yaitu sebesar 60,0% (15 orang). 

Orang tersebut mempunyai ketakutan dan kecemasan yang amat sangat 

dan hal tersebut terjadi secara sadar (Calhoun, 1995:209). Pada taraf psikologis 

(yang juga mencakup taraf faal) kecemasan terdiri dari perasaan tegang, bingung, 

perasaan samar- samar, dan berubah-ubah, kadang-kadang disertai gerakan yang 

tidak konsisten, atau reaksi psikologis yang bercampur baur. Kecemasan 

seringkali menimbulkan reaksi kompensasi untuk mengatasi atau mengurangi 

perasaan yang tidak menyenangkan. Reaksi terhadap kecemasan sering kali sukar 

dibedakan dengan ekspresi langsung dari kecemasan, tetapi mungkin juga 

merupakan usaha untuk mengurangi kecemasan. 

4.5.2.3 Motorik  

 Evaluasi alternatif merupakan tahap dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan. 

Bagaimana cara konsumen mengevaluasi alternatif bergantung pada konsumen 

pribadi dan situasi pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus, konsumen 

menggunakan kalkulasi yang cermat dan pemikiran logis. Berdasarkan hasil 

penelitian pada Pegawai Kementrian Agama tentang kecemasan pegawai 
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menghadapi masa pensiun yang istrinya bekerja diperoleh hasil bahwa sebagian 

besar responden memiliki gejala motorik pada kecemasan menghadapi masa 

pensiun yang istrinya bekerja dalam kategori tinggi yaitu sebesar 68,0% (17 

orang).  

Teori psikoanalisis berasumsi bahwa sumber kecemasan bersifat internal 

dan tidak disadari. Orang menekan impuls tertentu yang dianggap tidak dapat 

diterima atau ”berbahaya” impuls yang akan mengancam harga diri atau 

hubungan dengan orang lain apabila impuls tersebut diekspresikan. Dalam situasi 

dimana impuls ini mungkin diungkapkan, individu mengalami kecemasan yang 

amat sangat. Karena sumber kecemasan itu tidak disadari, orang tidak tahu 

mengapa dia merasa cemas (Atkinson, 1996:257). 

 Tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa pengerasan diri untuk 

bertindak, baik tindakan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki. Pergerakan 

tersebut, merupakan hasil kerja dari sistem saraf otonom menyebabkan tubuh 

bereaksi secara mendalam. 

4.5.3 Perbedaan Kecemasan Pegawai Menghadapi Masa Pensiun yang 

Istrinya Bekerja dan Istri Tidak Bekerja 

  Setelah dilakukan uji normalitas dan uji linearitas pada hasil penelitian 

ini, maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan menggunakan 

analisis uji T. Adapun hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini adalah ada 

perbedaan tingkat kecemasan antara pegawai Kementrian Agama Kabupaten 

Banjarnegara yang istrinya bekerja dan istri tidak bekerja.  
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 Berdasarkan hasil uji T diketahui F hitung 5,850 dengan probabilitas 

0,019. Oleh karena probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak atau kedua varians benar-

benar berbeda. Atau Uji perbedaan antara tingkat kecemasan antara pegawai 

Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara yang istrinya bekerja dan istri tidak 

bekerja, diperoleh equal variance not assumed (diasumsikan kedua variabel tidak 

sama) adalah 6,642 dengan probabilitas sebesar 0,000 dengan taraf kepercayaan 

95% dimana p<0,05.  

 Hal ini berarti bahwa kedua rata-rata (mean) kecemasan pegawai yang 

istrinya bekerja dan istri tidak bekerja benar-benar berbeda, dalam artian pegawai 

yang istrinya bekerja mempunyai kecemasan lebih rendah daripada pegawai yang 

istrinya tidak bekerja. Jadi hipotesa diterima yaitu ada perbedaan tingkat 

kecemasan antara pegawai Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara yang 

istrinya bekerja dan istri tidak bekerja. Berdasarkan tabel 4.26, diketahui nilai 

mean difference atau perbedaan rata-rata adalah 65,76296, dimana perbedaan rata-

rata bagian bawah adalah 45,85715 dan perbedaan rata-rata bagian atas adalah 

85,66877. Sehingga perbedaan tingkat kecemasan pegawai yang istrinya bekerja 

dan istrinya tidak bekerja sebesar 65,76296.  

Kondisi mental dan tipe kepribadian menentukan mekanisme reaktif 

seseorang dalam menghadapi masa pensiunnya (Kartono, 1981: 127). Jika 

individu khususnya Pegawai Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara tidak 

atau belum mampu menerima kondisi baru tersebut dan merasa sangat kecewa dan 

pedih maka bisa menimbulkan banyak konflik batin, ketakutan, kecemasan dan 

rasa tidak percaya diri. 
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Menurut Freud sumber kecemasan terdiri dari lima hal yaitu: frustrasi, 

konflik, ancaman, harga diri, lingkungan. Pegawai yang akan mengalami pensiun 

cenderung mengalami frustasi karena merasa kehilangan produktifitasnya. Karena 

dengan pegawai tersebut mengalami pensiun maka dia akan kehilangan mata 

penceharian yang mana mata pencehariannnya selama ini dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga, khususnya secara ekonomi. Hal ini menimbulkan konflik 

dalam diri pegawai tersebut, karena dengan dia kehilangan mata pencehariannya 

akan ada ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang. 

Konflik lain yang dialami oleh pegawai yang menghadapi masa pensiun adalah 

pegawai yang sebelumnya menjadi tulang punggung keluarga, dengan datangnya 

masa pensiun maka dia merasa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sehingga 

dia merasa tidak mampu lagi menjalankan fungsinya menjadi kepala keluarga 

secara utuh.  

Berdasarkan hasil penelitian ternyata tingkat kecemasan pegawai 

menghadapi masa pensiun yang istrinya bekerja dan tidak bekerja lebih tinggi 

tingkat kecemasaanya pada pegawai yang istrinya bekerja dibandingkan pada 

pegawai yang istrinya tidak bekerja. Hal ini dapat dimungkinkan bahwa pada istri 

pegawai yang tidak bekerja cenderung telah memiliki kondisi ekonomi keluarga 

yang lebih mapan. Sehingga mengurangi rasa kecemasan ketika menghadpi masa 

pensiun. Berbeda halnya dengan pada pegawai yang istrinya bekerja mereka 

cenderung memiliki tingkat kecemasan menghadapi masa pensiun lebih tinggi.  

Hal ini terjadi karena adanya pemikiran yang negative terlebih dahulu 

pada diri pegawai itu sendiri. Pikiran negative timbul akibat adanya kekhawatiran 
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untuk memenuhi kebutuhan dimasa pensiun yang otomatis telah berkurang. Selain 

itu hal ini juga dapat dimungkinkan adanya pemikiran seseorang yang 

menghadapi masa pensiun dengan istrinya yang bekerja lebih memusatkan diri 

pada situasi yang cenderung menjadi tidak realistis. Mereka merasa terancam 

karena sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti saat masih bekerja 

dan pelan-pelan akan diambil alih fungsi itu oleh istri yang masih bekerja. Hal ini 

sejalan dengan teori kognitif kecemasan yang disampaikan oleh (Bandura dalam 

Clerq, 1994: 81), yang menyatakan bahwa gangguan kecemasan akan dialami 

seseorang ketika seseorang merasa kurang mampu untuk mengontrol situasi-

situasi tertentu, dimana adanya anggapan akan timbul bahaya yang tinggi. 

Sehingga hal ini jika terjadi dan dialami pada pegawai yang menghadapi masa 

pensiun, maka akan berpengaruh pada kemampuan berfikir jernih, memecahkan 

masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan.  

Disisi lain sebagai seorang suami mereka cenderung memiliki rasa egois 

yang lebih tinggi ketika istrinya mulai berlahan-lahan untuk mengambil peran 

sebagai pencari nafkah keluarga. Sehingga tekanan pada diri pegawai tersebut 

mulai timbul dan meningkatkan kecemasan sejak masa pensiun itu mulai 

mendekat. Kecemasan akan cepat dialami oleh pegawai yang dalam dirinya sudah 

tertanam perasaan atau konsep diri negative, serta didukung oleh kondisi 

lingkungan yang kurang mendukung untuk berfikir positif baik lingkungan 

keluarga atau pun lingkungan kerja.   

Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Sarafino (1998: 

232) bahwa dukungan sosial dapat membantu seseorang dalam menghadapi 
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kecemasan juga dapat mencegah berkembangnya masalah yang timbul. Hal ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Tjahyono (1999 : 

218) yang mengatakan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam 

memelihara keadaan psikologis individu yang mengalami tekanan, melalui 

dukungan sosial kesejahteraan psikologis akan meningkat karena adanya 

perhatian dan pengertian yang akan menimbulkan perasaan memiliki, 

meningkatkan harga diri serta memiliki perasaan positif mengenai diri sendiri. 

Timbulnya kecemasan menghadapi masa pensiun ini antara lain adalah 

terjadinya perubahan-perubahan yang tak terduga dalam kehidupan diri pegawai 

yang bersangkutan setelah masa pensiun nanti, perubahan-perubahan tersebut 

antara lain: perubahan keadaan ekonomi keluarga, perubahan status jabatan 

beserta status sosial yang menyertainya dan perubahan peran.  

Perubahan tersebut bagi beberapa Pegawai Kementrian Agama kabupaten 

Banjarnegara merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki, sehingga bila kurang 

mampu menyesuaikan diri secara emosional akan mengakibatkan kecemasan, 

namun bagi sebagian pegawai yang mampu menyesuaikan diri, masa pensiun 

merupakan masa bahagia karena ia telah mampu menuntaskan tugas dan 

kewajibannya pada organisasi tempat ia bekerja dan memberikan kemampuan 

untuk mengembangkan minat-minat yang selama ini ia bekerja tidak sempat 

terperhatikan, kesempatan untuk mencurahkan perhatian dan mengungkapkan 

cinta kasih terhadap keluarga. 

Masalah demi masalah yang dirasa akan dihadapi oleh seorang pegawai 

saat masa pensiunnya tiba akan memicu timbulnya rasa kecemasan. Kecemasan 
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ini ditandai dengan gejala-gejala secara fisik dan psikologis. Gejala fisik yang 

muncul pada orang yang mengalami kecemasan yaitu bersifat fisik: ujung jari 

tersa dingin, pencernaan menjadi tidak teratur, jantung berdetak cepat, keringat 

bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, sesak nafas dan lain-lain. 

Sedangkan gejala psikologisnya adalah adanya rasa takut, perasaan akan ditimpa 

bahaya atau kecelakaan, tidak mampu memusatkan perhatian, tidak berdaya/rasa 

rendah diri, tidak tentram, ingin lari dari kenyataan hidup dan sebagainya.  

Kondisi-kondisi kecemasan yang dialami oleh satu orang dengan orang 

yang lain adalah berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi pula pada Pegawai 

Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara yang istrinya bekerja dan tidak 

bekerja karena pada pegawai yang istrinya bekerja konflik-konflik yang dialami 

cenderung lebih sedikit terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan 

keluarga, namun bisa pula terjadi kecemasan pada pegawai yang istrinya bekerja, 

karena secara psikologis ia akan merasa tersaingi. Atau bisa pula sebaliknya 

pegawai tersebut merasa nyaman karena kebutuhan keuangan keluarga terbantu 

oleh istrinya. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan urai pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Gambaran mengenai kecemasan pegawai Kementrian Agama Kabupaten 

Banjarnegara menghadapi masa pensiun yang istrinya tidak bekerja sebagian 

besar berada pada tingkat kecemasan rendah, hal ini terlihat pada ketiga aspek 

sebagian besar berada pada kategori rendah yaitu fisiologis, psikologis dan 

motorik.  

2. Gambaran mengenai kecemasan pegawai Kementrian Agama Kabupaten 

Banjarnegara menghadapi masa pensiun yang istrinya bekerja sebagian besar 

berada pada tingkat kecemasan tinggi, hal ini terlihat pada ketiga aspek 

sebagian besar berada pada kategori tinggi yaitu fisiologis, psikologis dan 

motorik.   

3. Hasil uji t diketahui F hitung 5,850 dengan probabilitas 0,019, sehingga ada 

perbedaan tingkat kecemasan antara pegawai Kementrian Agama Kabupaten 

Banjarnegara yang istrinya bekerja dan istri tidak bekerja. Kedua rata-rata 

(mean) kecemasan pegawai yang istrinya bekerja dan istri tidak bekerja benar-

benar berbeda, dalam artian pegawai yang istrinya bekerja mempunyai 

kecemasan lebih rendah daripada pegawai yang istrinya tidak bekerja. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagi keluarga pegawai Kementrian Agama yang hendak menghadapi masa 

pensiun, hendaknya dapat meningkatkan dukungan kepada keluarga yang akan 

menghadapi masa pensiun, karena keluarga merupakan kunci utama atau 

lingkungan pertama yang dapat memberi semangat atau dukungan sosial 

seorang bapak atau suami untuk bertahan  menjalani kehidupan. 

2. Bagi perusahaan atau instansi Kementrian Agama Kota Banjarnegara, 

hendaknya melakukan masa persiapan pensiun (MPP) sejak dua tahun lebih 

awal, sehingga pada diri pegawai yang akan menghadapi masa pensiun tidak 

akan kaget ketika menghadapi masa tersebut.  

3. Bagi teman-teman yang berada pada lingkungan kerja yang sama 

hendaknya saling member motivasi pada teman yang hendak menghadapi 

masa pensiun, sehingga diharapkan pada diri pegawai tersebut akan memiliki 

konsep diri dan selalu berfikir positif setelah memperoleh dukungan dari 

teman-teman sekitarnya.  
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PENGANTAR PENELITIAN  INSTRUMEN 

 

Kepada: 

Yth. Bapak pegawai Kementerian Agama 

Di Tempat 

 

 Pada kesempatan ini di hadapan Bapak tersedia instrumen penelitian 

skripsi. Perkenalkan saya, Budhi Dharmawan prasojo, mahasiswa Psikologi 

Universitas Negeri Semarang, bermaksud mengadakan penelitian, bertujuan guna 

menyusun skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana psikologi Universitas negeri 

Semarang, penelitian ini berjudul “Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun pada 

Pegawai yang istrinya bekerja dan tidak bekerja (studi komparatif pada 

Kementrian Agama  Kabupaten Banjarnegara)”.  Saya mohon bantuan Bapak 

untuk berkenan mengisi daftar pertanyaan di bawah ini ditengah-tengah segala 

kesibukannya. Mohon  maaf telah mengganggu aktivitas Bapak sekalian.  

 Kerahasiaan sumber informasi dijamin dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu, Bapak tidak perlu merasa khawatir atas resiko apapun atas respon yang 

diberikan. 

Petunjuk Pelaksanaan: 

 Sebelum menjawab, sudilah dibaca dengan cermat dan teliti. 

 Tulis identitas yang tercantum secara lengkap. 

 Berilah tanda ceklis (√) pada pilihan jawaban menurut anda yang paling 

sesuai dengan keadaan dan perasaan anda, tanpa melewatkan satu soalpun. 

 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar bila sesuai 

dengan keadaan dan perasaan anda yang sebenarnya. 

 Pernyataan terdiri atas 4 pilihan jawaban diantaranya sebagai berikut: 

 Sangat Setuju (SS) 

 Setuju (S) 

  Tidak Setuju (TS) 

 Sangat Tidak Setuju (STS) 
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Saya ucapkan banyak terima  kasih atas segala kerjasama dan partisipasi 

yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik Bapak 

sekalian. 

 

 

 

 

Nama   : ........................................... 

Usia   : ........................................... 

Masa Kerja  : ........................................... 

Bagian   : ........................................... 

Status isteri  : Bekerja / Tidak Bekerja  

 

 

PERNYATAAN 

No. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Apabila mendengar berita tentang pensiun, 

jantung saya menjadi berdebar-debar 

    

2. 
Saya bisa tidur nyenyak tanpa rasa khawatir 

tentang masa pensiun yang akan segera saya 

hadapi 

    

3. Saya kurang dapat berkonsentrasi saat akan 

menghadapi masa pensiun 

    

4. 
Masa pensiun akan membuat saya bahagia, 

karena saya mempunyai waktu lebih banyak 

dengan keluarga 

    

5. Belakangan ini bila saya memikirkan masa 

pensiun, saya menjadi susah tidur 

    

6. 

Banyak informasi yang saya dapat tentang 

pensiun, namun saya tetap tenang 

menghadapi masa pensiun yang semakin 

dekat 

    

7. akhir-akhir ini saya mudah tersinggung bila 

ada yang menanyakan kapan saya pensiun 

    

8. Walaupun penghasilan saya akan berkurang 

setelah pensiun saya tetap tenang 

    

9. Saya tidak suka jika orang menanyakan 

kapan saya pension. 

    



 120 

10 
Meskipun saya memikirkan pensiun yang 

akan saya alami, tidak mebuat nafsu makan 

saya terganggu 

    

11 Belakangan ini perasaan mudah tegang bila 

membayangkan masa pensiun 

    

12 
Walaupun nanti sudah pensiun saya yakin 

masih tetap dapat membiayayai sekolah 

anak-anak saya 

    

13 
Akhir-akhir ini nafsu makan berkurang, bila 

memikirkan masa pensiun yang semakin 

dekat 

    

14 
Tidur saya tidak pernah terganggu meskipun 

memikirkan masa pensiun yang semakin 

dekat 

    

15 Saya khawatir bila saat pensiun nanti saya 

akan kehilangan fasilitas dari kantor 

    

16 Masa pensiun tidak membuat saya khawatir     

17 Saya tiba-tiba pusing bila memkikirkan apa 

yang harus dilakukan dimasa pensiun 

    

18 Masa pensiun saya akan segera tiba, namun 

tidak mengganggu aktifitas pekerjaan saya 

    

19 Saya merasa takut akan kesukaran yang 

harus saya hadapi dimasa pensiun nanti 

    

20 Meski akan pensiun saya tetap bekerja 

dengan tenang 

    

21 
Bila memikirkan  jumlah uang pensiun tiap 

bulannya tiba-tiba kepala saya menjadi 

pusing 

    

22 
Perubahan yang akan terjadi setelah pensiun 

nanti, tidak mempengaruhi kebugaran badan 

saya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari 

    

23 
Saya menjadi mudah tersinggung setelah 

mengetahui masa pensiun saya akan segera 

tiba 

    

24 Saya merasa siap menghadpi pensiun yang 

semakin dekat 

    

25 
Akhir-akhir ini saya sering gelisah jika 

memikirkan tentang pensiun 

 

    

26 Membayangkan pensiun  hal yang wajar, 

sehingga tidak perlu membuat saya murung 

    

27 
Saya merasa gelisah sebab pada masa 

pensiun akan kehilangan pangkat dan 

jabatan yang selama ini saya banggakan 
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28 Membayangkan masa pensiun tidak 

membuat saya cemas  

    

29 
Nasfu makan saya hilang saat ada teman 

yang berbicara masalah pensiun waktu 

makan siang 

    

30 Pensiun bagi saya sesuatu yang harus 

dijalani, tidak perlu dipikirkan terlalu keras 

    

31 Masa pensiun yang akan segera tiba 

membuat diri saya lebih suka meneyendiri 

    

32 Saya tetap mampu bekerja baik meskipun 

akan memasukin masa pension 

    

33 Nafas saya terasa sesak, bila mendengar 

teman-teman berbicara masalah pensiun 

    

34 

Banyak orang mengatakan bahwa pensiun 

merupakan hal yang biasa bagi seorang 

pegawai sehingga tidak membuat saya 

pusing 

    

35 Saya sering merasa takut bila mengingat saat 

pensiun yang akan segera tiba 

    

36 Masa pensiun tidak membuat saya bingung 

tentang hal yang harus dilakukan 

    

37 
Badan saya terasa lemas bila mengingat 

kesulitan yang akan saya alami pada saat 

pensiun 

    

38 
Meskipun saya sering memikirkan 

kehidupan setelah pensiun, namun tidak 

mempengaruhi kesehatan saya 

    

39 Sejak akan menghadapi pensiun saya mudah 

marah 

    

40 Saya pernah merasa khawatir saat 

memikirkan masa pensiun 

    

41 Walaupun masa pensiun saya akan tiba, 

nafsu makan saya tetap terjaga 

    

42 Saya merasa gugup dan was-was ketika saya 

sadar bahwa masa pensiun akan segera tiba 

    

43 Walaupun masa pensiun saya akan tiba, 

tidak membuat kepala saya menjadi pusing 

    

44 Walaupun akan pensiun, saya akan tetap 

berkonsentrasi dengan baik 

    

45 Saya takut akan dijauhi teman-teman setelah 

pensiun dan tidak bekerja lagi 

    

46 Kesehatan saya tetap terjaga, meskipun 

masa pensiun saya akan tiba 

    

47 Saya tidak pernah cemas memikirkan 

kehidupan setelah pensiun nanti 
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48 
Ketika atasan memberi tahu masa pensiun 

saya akan tiba, saya menjadi tidak enak 

badan 

    

49 Saya khawatir tidak dapat mecukupi 

kebutuhan keluarga setelah pensiun nanti 

    

50 Bila ada pembahasan tentang pensiun, saya 

merasa gelisah 

    

51 Saya tetap semangat dalam bekerja 

meskipun akan segera pensiun 

    

52 Kesehatan saya sering terganggu, karena 

memikirkan kehidupan setelah pensiun 

    

53 Saya tidak aktif di dalam kegiatan 

kemasyarakatan ditempat tinggal saya 

    

54 Sebenarnya saya masih ingin bekerja 

sehingga saat pensiun sulit saya terima 

    

55 Saya memiliki lebih dari satu penghasilan     

56 
Semenjak usia saya memasuki masa pensiun 

setiap malam saya ingin kencing terus 

karena merasa cemas yang berlebihan 

    

57 Saya tidak sabar ingin mengasuh cucu-cucu 

saya saat pensiun nanti 

    

58 Seiring berjalannya waktu saya semakin 

takut menghadapi masa pensiun 

    

59 Semua anak saya sudah bekerja sehingga 

tidak lagi bergantung pada saya 

    

60 Saya selalu merasa gelisah dan tidak tenang 

ketika teringat masa pensiun semakin dekat 

    

61 Setelah pensiun nanti, saya akan lebih 

berkonsentrasi pada hoby saya 

    

62 Saya tidak tersinggung jika ada yang 

menayakan kapan saya pensiun 

    

63 

Setiap bersama keluarga saya menjadi 

tertekan, takut tidak bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dengan tunjangan 

masa pensiun 

    

64 
Saya sering melakukan kesalahan dalam 

pekerjaan saya, karena saya terlalu stress 

memikirkan masa pensiun saya 

    

65 
Saya kadang merasakan pusing, tapi bukan 

karena memikirkan masa pensiun melainkan 

karena usia saya yang sudah semakin lanjut. 

    

66 Saya tidak memiliki pekerjaan lain selain 

ditempat saya bekerja sekarang 

    

67 Saya sering menyalahkan rekan kerja saya 

jika terjadi kesalahan 
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68 
Dengan keadaan ekonomi saya yang 

sekarang ini, saya merasa santai dan rileks 

dalam menghadapi masa pensiun 

    

69 
Setiap saya memikirkan kalau masa pensiun 

saya semakin dekat nafas saya menjadi 

terengah-engah dan dada terasa sakit 

    

70 
Saya masih bisa bekerja dengan cermat dan 

cepat tanpa terpengaruh masa pensiun saya 

yang semakin dekat 

    

71 
Jika mengingat masa pensiun yang semakin 

dekat, membuat semua kegiatan sehari-hari 

saya kerjakan menjadi terganggu 

    

72 Saya merasa bingung akan melakukan apa 

setelah pensiun nanti 

    

73 
Setelah pensiun saya akan lebih konsentrasi 

pada kegiatan kemasyarakatan ditempat 

tinggal saya 

    

74 Saya akan cepat terpancing amarah ketika 

sedang teringat masa pensiun 

    

75 Tiba-tiba saya berkeringat ketika teringat 

masa pensiun saya akan segera tiba 

    

76 Biaya kehidupun  keluarga hanya 

bergantung pada saya 

    

77 
Saya merasa gelisah dan tidak tenang 

walaupun pada saat berkumpul dengan 

teman dan keluarga 

    

78 Bekerja di Kementrian Agama adalah satu-

satunya penghasilan saya 

    

79 
Beberapa bulan terahir ini saya memiliki 

pekerjaan baru diluar pekerjaan saya yang 

sekarang 

    

80 Pensiun merupakan suatu hal yang terpaksa 

saya hadapi 

    

 
 
 

TERIMA KASIH 
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Correlations 
 

Correlations 

  total 

VAR00001 Pearson Correlation .436
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 52 

VAR00002 Pearson Correlation .762
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00003 Pearson Correlation .356
**
 

Sig. (2-tailed) .009 

N 52 

VAR00004 Pearson Correlation .692
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00005 Pearson Correlation .752
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00006 Pearson Correlation .757
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00007 Pearson Correlation .803
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00008 Pearson Correlation .588
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00009 Pearson Correlation .354
*
 

Sig. (2-tailed) .010 

N 52 
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VAR00010 Pearson Correlation .565
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00011 Pearson Correlation .446
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 52 

VAR00012 Pearson Correlation .756
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00013 Pearson Correlation .770
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00014 Pearson Correlation .662
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00015 Pearson Correlation .772
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00016 Pearson Correlation .810
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00017 Pearson Correlation .726
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00018 Pearson Correlation .461
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 52 

VAR00019 Pearson Correlation .570
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00020 Pearson Correlation .659
**
 

Sig. (2-tailed) .000 
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N 52 

VAR00021 Pearson Correlation .472
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00022 Pearson Correlation .761
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00023 Pearson Correlation .716
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00024 Pearson Correlation .730
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00025 Pearson Correlation .860
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00026 Pearson Correlation .837
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00027 Pearson Correlation .820
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00028 Pearson Correlation .756
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00029 Pearson Correlation .703
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00030 Pearson Correlation .872
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00031 Pearson Correlation .668
**
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Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00032 Pearson Correlation .769
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00033 Pearson Correlation .767
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00034 Pearson Correlation .819
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00035 Pearson Correlation .772
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00036 Pearson Correlation .629
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00037 Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00038 Pearson Correlation .639
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00039 Pearson Correlation .730
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00040 Pearson Correlation .476
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00041 Pearson Correlation .682
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 
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VAR00042 Pearson Correlation .815
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00043 Pearson Correlation .694
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00044 Pearson Correlation .827
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00045 Pearson Correlation .781
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00046 Pearson Correlation .806
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00047 Pearson Correlation .698
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00048 Pearson Correlation .786
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00049 Pearson Correlation .623
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00050 Pearson Correlation .615
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00051 Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00052 Pearson Correlation .760
**
 

Sig. (2-tailed) .000 
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N 52 

VAR00053 Pearson Correlation .771
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00054 Pearson Correlation .493
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00055 Pearson Correlation .652
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00056 Pearson Correlation .807
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00057 Pearson Correlation .736
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00058 Pearson Correlation .723
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00059 Pearson Correlation .784
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00060 Pearson Correlation .842
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00061 Pearson Correlation .581
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00062 Pearson Correlation .806
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00063 Pearson Correlation .834
**
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Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00064 Pearson Correlation .744
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00065 Pearson Correlation .536
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00066 Pearson Correlation .655
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00067 Pearson Correlation .748
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00068 Pearson Correlation .758
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00069 Pearson Correlation .795
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00070 Pearson Correlation .647
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00071 Pearson Correlation .765
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00072 Pearson Correlation .765
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00073 Pearson Correlation .685
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 
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VAR00074 Pearson Correlation .869
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00075 Pearson Correlation .669
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00076 Pearson Correlation .611
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00077 Pearson Correlation .807
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00078 Pearson Correlation .595
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00079 Pearson Correlation .730
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

VAR00080 Pearson Correlation .823
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 52 

total Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 52 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 52 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 52 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.987 80 

 

 
Oneway 

Test of Homogeneity of Variances 

kecemasan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.850 1 50 .019 

 

ANOVA 

kecemasan 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 56138.806 1 56138.806 43.186 .000 

Within Groups 64996.963 50 1299.939   

Total 121135.769 51    
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T-Test 

Group Statistics 

 

kelompok N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

kecemasan istri bekerja 25 243.8000 30.60229 6.12046 

istri tidak bekerja 27 178.0370 40.44035 7.78275 

 

Independent Samples Test 

   kecemasan 

   Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

 F 5.850  

Sig. .019  

t-test for Equality 

of Means 

 t 6.572 6.642 

df 50 48.152 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean 

Difference 

65.76296 65.76296 

Std. Error 

Difference 

10.00717 9.90107 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 45.66297 45.85715 

Upper 85.86296 85.66877 
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