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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bekerja atau berbuat sesuatu merupakan aktivitas dasar manusia dan 

menjadi bagian inti dari kehidupan. Bekerja memberikan makna dan semangat 

hidup bagi orang dewasa, selain itu bekerja mencerminkan kondisi manusia yang 

sehat secara lahir dan batin, sedangkan tidak bekerja sama sekali mengindikasikan 

kondisi macet, sakit atau adanya hambatan dalam aktivitas manusia (Kartono, 

2000). 

Bagi hampir semua orang yang normal dan sehat, bekerja menyajikan 

kehidupan sosial yang mengasyikkan dan persahabatan; dua hal tersebut 

merupakan sumber pokok bagi perolehan kebahagiaan, kesejahteraan, status 

sosial, dan jaminan sosial (Kartono, 2000). 

Individu yang merasakan berbagai keuntungan dan kepuasan dalam 

bekerja adalah individu yang mampu menyesuaikan diri terhadap pekerjaan. Alur 

bekerja dan penyesuaian terhadap pekerjaan berbeda disetiap periode 

perkembangan. Menurut Hurlock (1999) pada masa dewasa dini individu memilih 

dan memantapkan bidang pekerjaan yang cocok dengan bakat, minat dan faktor 

psikologis lain.  Individu pada periode ini perlu menyesuaikan diri dengan jenis 

dan sifat pekerjaan yang dipilih, dengan teman sejawat dan pimpinan, dengan 

lingkungan kerja, dengan peraturan serta batasan yang berlaku selama bekerja. 

  Periode dewasa madya dianggap sebagai masa pemantapan karir dimana 

individu merasakan kepuasan dan meraih prestasi kerja yang baik jika mampu 
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melakukan berbagai penyesuaian seperti penyesuaian dengan rekan kerja baru, 

tim, relokasi, berbagai perubahan kebijakan dari atasan dan keharusan pensiun 

yang tiba pada akhir usia madya (Hurlock, 1999). 

Tahap terakhir dari pembagian tahapan perkembangan manusia adalah 

masa lanjut usia. Hurlock (1999) berpendapat bahwa pada periode ini, tugas 

perkembangan yang berkaitan dengan pekerjaan bersifat lebih unik daripada 

periode lainnya. Penyesuaian pekerjaan yang dihadapi di masa lanjut usia meliputi 

penyesuaian dengan kondisi kerja, dimana individu harus menyadari bahwa 

manfaat dirinya semakin berkurang dalam dunia kerja dengan adanya berbagai 

kemunduran fisik. Selain itu, penyesuaian lain yang tidak kalah penting adalah 

penyesuaian terhadap masa pensiun.  

Tujuan dari masa pensiun adalah untuk mempersilakan seseorang yang 

telah lanjut usia untuk beristirahat dan menikmati hasil jerih payah mereka selama 

puluhan tahun bekerja. Kenyataannya, tidak semua orang mempunyai pandangan 

positif terhadap masa pensiun. Ada sebagian individu yang memandang negatif 

bahkan menolak masa pensiun.  

Penyebab seseorang memandang negatif dan bahkan menolak masa 

pensiun adalah kurang siapnya seseorang dalam menghadapi masa pensiun, 

sehingga muncul anggapan bahwa pensiun merupakan akhir dari hidupnya 

(Purnamasari, 2003). Senada dengan Purnamasari, Hamidah (2007) beranggapan 

bahwa pandangan dan dampak negatif sering muncul karena ketidaksiapan 

seseorang dalam menghadapi masa pensiun. Biasanya, dampak negatif 

ketidaksiapan individu berupa gangguan psikologis dalam bentuk post power 
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syndrome, kecemasan, stress, dan depresi. Kondisi ini biasanya juga diikuti oleh 

adanya perubahan dan kemunduran fisik seperti hipertensi, diabetes melitus, 

jantung, kemunduran ketajaman indera, dan lain-lain. Dengan demikian, pensiun 

perlu dipersiapkan agar seseorang memiliki pandangan positif dan siap 

menghadapi segala perubahan yang akan dihadapi. 

Memasuki masa pensiun berarti seseorang akan menghadapi berbagai 

perubahan, begitu juga personel TNI. Selama dinas seorang prajurit dituntut untuk 

hidup dengan disiplin tinggi, memiliki loyalitas yang tinggi pada negara, selalu 

hormat pada atasan dan prajurit yang lebih tinggi pangkatnya, dan selalu siap dan 

waspada dalam keadaan apapun. Ketika pensiun seorang personel harus 

melepaskan berbagai atribut yang melekat selama mereka bekerja.  

Personel TNI memang dianggap masyarakat mempunyai power (kekuatan) 

yang lebih. Hal ini bisa dilihat dari maraknya penggunaan atribut TNI oleh 

masyarakat sipil. Salah satu razia penyitaan atribut TNI di Sukabumi berhasil 

menyita puluhan atribut TNI seperti seragam, topi, tanda kepangkatan yang 

disalahgunakan oleh kalangan TNI sendiri maupun masyarakat sipil (Kamajaya, 

2008). 

Hasil penelitian Syafrudin (2008) tentang kerja sampingan TNI 

menunjukkan bahwa masyarakat menilai anggota TNI banyak yang melakukan 

kerja sampingan karena dianggap memiliki power (kekuatan), sehingga mendapat 

kepercayaan lebih dari masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan banyaknya 

anggota TNI yang bekerja sampingan adalah ekonomi dan kesejahteraan. Anggota 

TNI yang kebutuhannya belum tercukupi tentu semakin kesulitan ketika pensiun 
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karena berbagai tunjangan yang berkurang. Faktor lain adalah kepangkatan dan 

dorongan dari keluarga (, 2008). 

Banyaknya perubahan dan penanggalan seragam yang dianggap sebagai 

power seorang prajurit ketika pensiun tentu rentan menimbulkan berbagai 

gangguan psikologis, salah satunya post power syndrome. Menurut Hurlock 

(1999) semakin banyak kuantitas perubahan yang dialami seseorang maka 

semakin buruk penyesuaian diri yang dilakukan. 

Personel yang kurang dapat menerima berbagai perubahan dan merasa 

kehilangan apa yang telah dimiliki selama bekerja akan mengalami perasaan 

tertekan, khawatir dan merasa takut serta tidak berguna lagi bagi masyarakat. 

Selain itu, seseorang yang menolak masa pensiun biasanya memunculkan sikap 

negatif seperti mudah marah, mudah tersinggung, mudah menggerutu dan 

cenderung mempunyai prasangka negatif terhadap orang lain. Sikap negatif ini 

akan menyebabkan seseorang mengalami ganggguan psikologis seperti depresi, 

gelisah, gangguan tidur, gangguan seksual, dan tidak merasa tenang. Gejala-gejala 

ini adalah gejala yang menyertai post power syndrome (Chotimah, 2005). 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, diketahui bahwa post power 

syndrome muncul karena adanya pandangan negatif terhadap pensiun. Pensiun 

dipandang negatif karena adanya anggapan bahwa pensiun berarti kehilangan apa 

yang telah dimiliki seperti staus sosial, jabatan, kekuasaan, penghasilan, dan 

kehormatan. Hal ini berarti pandangan seseorang terhadap pensiun berpengaruh 

terhadap kecenderungan mengalami post power syndrome.  
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Seseorang yang memandang dan mampu mengubah kesulitan atau 

hambatan sebagai suatu tantangan dan peluang menurut Stoltz (2000) adalah 

seseorang yang akan mampu terus berjuang dalam situasi apapun sehingga 

merekalah yang akan mencapai kesuksesan. Seseorang yang terus berjuang dan 

berkembang pesat adalah seseorang yang memiliki adversity quotient  yang tinggi. 

Seseorang dengan adversity quotient tinggi ini adalah individu yang merasa 

berdaya, optimis, tabah, teguh, dan memiliki kemampuan bertahan terhadap 

kesulitan. 

Sama halnya dengan apa yang diungkapkan Stolt (2000), Nurdin dan 

Hastjarjo (2006) menyatakan bahwa kemampuan untuk memahami, mengenali, 

sekaligus mengelola setiap episode kehidupan yang dihadapi akan sangat terkait 

dengan daya tahan atau daya toleransi seseorang terhadap masalah.   

Merasa tidak berdaya merupakan alasan banyaknya individu menyerah 

saat menghadapi masa pensiun. Menurut Stoltz (2000) ketidakberdayaan ada 

karena dipelajari yaitu suatu keyakinan yang terinternalisasi sehingga individu 

merasa apapun yang dilakukan tidak akan memberi pengaruh terhadap hidupnya 

atau dengan kata lain individu tersebut merasa tidak memiliki kendali atas 

kegagalan atau kesulitan dalam hidupnya. Hal ini melemahkan perasaannya untuk 

dapat mengendalikan sesuatu.  

Jika dikaitkan dengan individu yang mengalami post power syndrome, 

individu merasa bahwa ia tidak memiliki rasa berdaya untuk menghadapi 

kehidupan selama masa pensiun dan merasa apapun yang dilakukan tidak akan 

memberi pengaruh terhadap hidupnya.  
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Ciri-ciri lain individu yang mempunyai adversity quotient  tinggi adalah 

tangguh. Individu yang tangguh cenderung memandang perubahan sebagai 

keuntungan (insentif) atau kesempatan untuk berkembang dan bukan sebagai 

ancaman keamanan (Stoltz, 2000). Sedangkan individu yang mengalami post 

power syndrome cenderung memandang perubahan dari masa bekerja ke masa 

pensiun sebagai ancaman terhadap keamanan dan kehilangan berbagai 

keuntungan dan fasilitas yang didapat selama bekerja. 

Pembahasan terdahulu telah mengungkap dua aspek post power syndrome 

yaitu aspek psikologis dan fisik. Menurut Atamimi (1996) post power syndrome 

dituangkan melalui empat aspek, yaitu: fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis. 

Kemudian Djaini (dalam Purnamasari, 2003) menambahkan satu aspek lagi yang 

berkaitan dengan post power syndrome yaitu aspek religiusitas. Seseorang yang 

mengalami post power syndrome yaitu seseorang dimana kondisi mental dan 

spiritualnya belum mampu menerima kodrat Tuhan YME. 

Ketika menghadapi berbagai perubahan dimasa pensiun diperlukan suatu 

kemampuan dalam menghadapi, memahami dan memaknai secara tepat segala 

perubahan dengan lapang dada, terbuka dan pasrah. Kemampuan tersebut adalah 

kemampuan untuk dapat mendengarkan hati nurani yang akan dapat membimbing 

seseorang dalam mengambil keputusan dan melakukan pilihan-pilihan yang 

dipenuhi keyakinan dan ketakwaan pada Allah SWT (Tasmara, 2001). 

 Orang yang memiliki kemampuan mendengarkan hati nurani yang 

bertumpu pada rasa cinta pada Allah dapat disebut sebagai orang yang memiliki 

kecerdasan ruhaniah, yaitu kecerdasan yang merupakan bentuk tertinggi yang 
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berangkat dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Indikator  dari 

kecerdasan ruhaniah adalah takwa. Takwa bukan sekedar mentaati perintah Allah 

dan menjauhi larangan-Nya, rasa takut sekaligus cinta yang mendalam kepada 

Allah, serta mengikuti perintah Allah dan rasulnya, tetapi takwa merupakan 

bentuk rasa tanggung jawab yang dilaksanakan dengan penuh rasa cinta dan 

menunjukkan amal prestatif dibawah semangat pengharapan ridhlo Allah. Agama 

merupakan tuntunan yang dapat dijadikan manusia sebagai pegangan (Tasmara, 

2001). 

Larson dan beberapa ilmuwan lain (dalam Hawari, 1999) mengungkapkan 

bahwa seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia yang komitmen 

beragamanya kuat, lebih  mampu menahan depresi, lebih kuat menahan stress 

lebih cepat berjalan, dan lebih tahan merasakan sakit. Hawari juga menyatakan 

bahwa agama dapat mencegah dan melindungi seseorang dari penyakit, 

meningkatkan kemampuan mengatasi penyakit dan mempercepat penyembuhan. 

Agama mempunyai hubungan yang signifikan dan positif dengan keuntungan 

klinis. Agama juga bersifat protektif dan pencegahan. Berdasarkan pendapat 

Tasmara dan Hawari dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki 

komitmen keagamaan atau kecerdasan ruhaniah yang tinggi akan terlindungi dari 

kecenderungan post power syndrome dan lebih tahan terhadap keadaan-keadaan 

yang menekan. 

Hakim (dalam Nugraheni, 2005) menyatakan bahwa peningkatan 

kehidupan beragama dapat membantu lanjut usia dalam menghadapi dan 

mengatasi beberapa tekanan akibat perubahan-perubahan yang terjadi padanya, 
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juga untuk mengatasi situasi yang menekan. Berdasarkan pernyataan Hakim, 

peneliti berasumsi bahwa  peningkatan kehidupan beragama atau dengan kata lain 

kecerdasan ruhaniah dapat membantu seseorang menghadapi masa pensiun dan 

mengurangi kecenderungan mengalami post power syndrome. 

Sejalan dengan hal-hal yang telah diuraikan, terjadi fenomena yang saling 

berhubungan antara pandangan individu yang negatif terhadap masa pensiun yang 

akan memunculkan kecenderungan mengalami post power syndrome dengan 

adversity quotient dan kecerdasan ruhaniah, di mana seseorang yang memiliki 

adversity quotient  memandang masa pensiun yang akan dihadapi sebagai peluang 

untuk mengerjakan hal-hal yang baru dan menarik dan mampu mengubah 

hambatan dan kesulitan selama masa pensiun menjadi suatu tantangan dan 

peluang yang menjanjikan suatu kesuksesan dan individu yang kecerdasan 

ruhaniah-nya tinggi akan mampu bersikap lapang dada, menahan depresi dan 

lebih kuat menghadapi kondisi yang penuh tekanan selama transisi dari masa 

bekerja ke masa pensiun. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, muncul pertanyaan apakah 

terdapat hubungan antara adversity quotient dan kecerdasan ruhaniah dengan 

kecenderungan mengalami post power syndrome? untuk itu peneliti mengangkat 

judul: 

”Hubungan antara adversity quotient dan kecerdasan ruhaniah dengan 

kecenderungan post power syndrome pada TNI”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hubungan adversity quotient dan kecerdasan ruhaniah dengan 

kecenderungan post power syndrome pada TNI. 

2. Mengetahui hubungan adversity quotient  dengan kecenderungan post power 

syndrome pada TNI. 

3. Mengetahui hubungan kecerdasan ruhaniah dengan kecenderungan post power 

syndrome pada TNI. 

4. Mengetahui sumbangan efektif adversity quotient dan kecerdasan ruhaniah 

terhadap kecenderungan  post power syndrome. 

5. Mengetahui aspek mana saja dari adversity quotient dan kecerdasan ruhaniah 

yang berpengaruh dominan terhadap kecenderungan  post power syndrome. 

6.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu data empiris dan bahan 

pertimbangan bagi upaya-upaya mengkaji permasalahan psikologi 

perkembangan dan Islami. 

b. Bagi peneliti yang ingin meneliti aspek yang sama, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi subjek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat melakukan perubahan ke arah 

yang lebih baik selama masa persiapan pensiun sehingga terhindar dari 

kecenderungan mengalami post power syndrome. 

b. Bagi keluarga subjek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan acuan dan pegangan untuk memberikan dukungan dan perlakuan 

pada subjek dalam menghadapi masa pensiun. 

c. Bagi instansi di tempat penelitian, penelitian diharapkan dapat dijadikan 

acuan untuk memberikan arahan dan pegangan pada pegawai atau personel 

yang akan pensiun agar terhindar dari post power syndrome. 

  

 




