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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Studi Kasus Bimbingan dan Konseling 

1. Pengertian Studi Kasus 

Kamus psikologi (Kartono dan Gulo, 2000) menyebutkan 2 

(dua) pengertian tentang studi kasus (case study) pertama studi kasus 

merupakan suatu penelitian (penyelidikan) intensif, mencakup semua 

informasi releven terhadap seseorang atau beberapa biasanya berkenan 

dengan satu gejala psikologis tunggal. Kedua studi kasus merupakan 

informasi-informasi historis atau biografis tentang seorang individu, 

seringkali mencakup pengalamannya dalam terapi. Terdapat istilah 

yang berkaitan dengan case study yaitu case history atau disebut 

riwayat kasus, sejarah kasus. Case history merupakan data yang yang 

berkonsentrasikan masa lampu seseorang individu, dengan tujuan agar 

orang dapat memahami kesulitan yang sekarang.
1
  Berikut ini definisi 

studi kasus dari beberapa pakar dalam psikologi dan bimbingan 

konseling yaitu: 

 

 

 

                                                           
1
 Neni Noviza, Diktat Mata Kuliah Studi Kasus, (Tth: Tidak diterbitkan) 
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a. I. Djumrur (1985) 

Studi kasus adalah suatu teknik mempelajari seorang individu 

secara mendalam untuk membatu memperoleh penyesuaian diri 

yang lebih baik.  

b. WS. Winkel (1995) 

Studi kasus adalah suatu metode untuk mempelajari keadaan dan 

perkembangan seorang klien secara mendalam dengan tujuan 

membantu klien untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik.  

c. Dewa Ketut Sukardi (1983) 

Studi kasus adalah metode pengumpulan data yang bersifat 

integrative dan komprehensif. Integrative artinya menggunakan 

berbagai teknik pendekatan dan bersifat komprehensif yaitu data 

yang dikumpulkan meliputi seluruh aspek pribadi individu secara 

lengkap.  

Studi kasus merupakan teknik yang paling tepat digunakan 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling karena sifatnya yang 

komprehensif dan menyeluruh. Studi kasus menggunakan hasil dari 

bermacam-macam teknik dan alat untuk mengenal siswa sebaik 

mungkin, merakit dan mengkoordinasikan data yang bermanfaat yang 

dikumpulkan melalui berbagai alat. Data itu meliputi studi yang hati- 

hati dan interprestasi data yang berhubungan dan bertalian dengan 

perkembangan dan problem serta rekomendasi yang tepat.  
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Jadi berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa 

studi adalah suatu studi analisis komprehensif dengan menggunakan 

berbagai teknik. Bahan dan alat mengenai gejala atau ciri-ciri / 

karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah laku menyimpang, 

baik individu maupun kelompok. Analisa itu mencakup aspek-aspek 

kasus seperti jenis, keluasan dan kedalaman permasalahannya, latar 

belakang masalah atau tingkah laku menyimpang, baik individu 

maupun kelompok. Analisa itu mencakup aspek-aspek kasus 

(diagnosa) dan latar depan (prognosis), lingkungan dan kondisi 

individu / kelompok dan upaya memotivasi terungkapnya masalah 

kepada guru pembimbing (konselor) sebagai orang yang mengkaji 

kasus. Data yang telah didapatkan oleh konselor kemudian diinvetaris 

dan diolah sedemikian rupa hingga mudah untuk diinterprestasikan 

masalah dan hambatan  individu dalam penyesuaiannya. 

2. Tujuan Studi Kasus 

Studi kasus diadakan untuk memahami siswa sebagai individu 

dalam keunikannya dan dalam keseluruhannya. Kemudian dari 

pemahaman klien yang mendalam, konselor dapat membantu klien 

untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik. Dengan penyesuaian 

pada diri sendiri serta lingkungannya, sehingga klien dapat 

menghadapi permasalahan dan hambatan hidupnya, dan tercipta 

keselarasan dan kebahagiaan bagi klien tersebut.  
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3. Sasaran Studi Kasus 

Sasaran studi kasus adalah individu yang menunjukan gejala 

atau masalah yang serius, sehingga memerlukan bantuan yang serius 

pula. Yang dipilih biasanya jadi sasaran bagi suatu studi kasus adalah 

klien yang menjadi problem (problem case): jadi seorang klien 

membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik. 

Asal klien itu dalam keadaan sehat Rohani/ tidak mengalami gangguan 

mental.  

4. Ciri Studi Kasus 

Metode studi kasus mempunyai ciri- ciri sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data yang lengkap  

Studi kasus memerlukan data yang komprehensif dari setiap aspek 

kehidupan klien. Data yang lengkap sangat menentukan 

identivikasi dan analisis masalah. Apabila data tidak lengkap dan 

terjadi kesalahan dalam identifikasi dan analisis masalah maka 

besar kemungkinan terjadi salah penanganan (treatmen) dan 

bahkan dapat terjadi malpraktik. 

b. Bersifat rahasia 

Studi kasus tidak dapat dipisahkan dari bimbingan dan konseling, 

maka salah satu kode etik dalam konseling yaitu asas kerahasiaan. 

Asas kerahasian sangat penting untuk menjaga kepercayaan 

konseli. Disisi lain, sangat mungkin informasi yang diperoleh 
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belum pasti apa adanya, maka sangat berbahaya apabila informasi 

tersebut tersebar dan timbul salah persepsi kepada individu dari 

berbagai pihak. Dan hendaknya hanya konselor yang menangani 

dan pihak- pihak yang dianggap perlu mengetahui keadaan konseli 

sebenarnya.  

c. Dilakukan secara terus-menerus 

Studi kasus juga merupakan proses memahami perkembangan 

klien, maka perlu dilakukan pemahaman secara terus-menerus 

sehingga terbentuk gambaran individu yang objektif dalam 

berbagai segi kehidupan individu yang berpengaruh pada masalah 

yang dihadapinya.  

d. Pengumpulan data dilakukan secara ilmiah 

Studi kasus harus bisa dipertanggung jawabkan secara rasional dan 

objektif. Maka pengumpulan data juga harus dilakukan secara 

ilmiah dengan mengacu pada kaedah-kaedah yang rasional dan 

dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan validitasnya.  

e. Data yang diperoleh dari berbagai pihak 

Data yang dikumpulkan dalam studi kasus haruslah relevan dengan 

permasalahan yang dihadapi klien. Pengumpulan data tentang 

klien yang bermasalah didapatkan dari berbagai pihak yang 

berhubungan dengan siswa tersebut. Untuk memilih pihak sumber 

informasi perlu mengingat hubungan tersebut. Untuk memilih 
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pihak sumber informasi perlu mengingat hubungan orang tersebut 

apakah dekat atau mempengaruhi dalam permasalahan klien, 

mempunyai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, yang 

bukan berdasarkan gosip, rumor atau kabar burung. Mempunyai 

informasi yang relevan dengan permasalahan individu.  

5. Alat atau Metode Pengumpulan Data 

Terdapat banyak metode yang dapat dipakai dalam mengumpulkan 

data untuk kepentingan identifikasi masalah klien yaitu:  

a. Kartu pribadi 

b. Angket 

c. Otobiografi 

d. Studi dokumentasi 

e. Rating scale 

6. Data yang Dikumpulkan Dalam Studi Kasus 

Data yang dikumpulkan dalam studi kasus adalah sebagai berikut: 

a. Identitas diri 

b. Latar belakang keluarga 

c. Lingkungan hidup (sosial ekonomi) 

d. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan 

e. Riwayat kesehatan 

f. Testing dalam berbagai bidang 

g. Riwayat pendidikan sekolah 
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h. Pola kesusilaan dan keyakinan hidup  

i. Riwayat pelanggaran hidup 

j. Pergaulan dengan teman- teman 

7. Langkah- langkah dalam Studi Kasus 

Langkah-langkah dalam studi kasus sebagai berikut:  

a. Perencanaan 

b. Pengumpulan data 

c. Penggunaan dan pengolahan data 

d. Sintesa dan interprestasi data 

e. Membuat perencanaan pelaksanaan dan pertolongan 

f. Evaluasi dan follow up 

8. Bagian-Bagian Studi Kasus 

Studi kasus sebagai metode untuk mengadakan persiapan 

konseling dapat kita lihat adanya bermacam- macam bagian yaitu: 

a. Data identitas (data pengenal) 

b. Tanda- tada atau gejala yang nampak 

c. Data- data disekitar klien: 

1. Latar belakang keluarga 

2. Latar belakang jasmani kesehatan 

3. Data mengenai pendidikan 

4. Sosial behavior dan minatnya 

5. Data Psycho Test (kejiwaan) 
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B. Kecemasan  

1. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan merupakan kekhawatiran yang tidak jelas menyebar di 

alam dan terkait dengan perasaan ketidak pastian dan ketidak berdayaan. 

Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Ansietas dialami 

secara subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Ansietas 

berbeda dengan rasa takut, yang merupakan penelitian intelektual terhadap 

bahaya. Ansietas adalah respon emosional terhadap penilaian tersebut. 

Kapasitas untuk menjadikan cemas diperlukan untuk bertahan hidup, akan 

tetapi tingkat ansietas yang berat tidak sejalan dengan kehidupan. 

Kecemasan merupakan sebuah perasaan khawatir yang samar-samar 

sumbernya sering kali tidak spesifik atautidak diketahui oleh individu yang 

bersangkutan.
2
 

  Definisi kecemasan menurut para ahli: 

a. Menurut Freud (ahli psikoanalisis) bahwa  kecemasan adalah reaksi 

terhadap ancaman dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak siap 

ditanggulangi dan berfungsi memperingatkan individu akan adanya 

bahaya. 

b. Menurut Pries,  bahwa kecemasan atau perasaan cemas adalah suatu 

                                                           
2 Dadang Hawari, Penyakit Jantung Koroner Dimensi Psikologi ( Jakarta: FKUI, 2004), hal.35 
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keadaan yang dialami ketika berpikir tentang sesuatu yang tidak 

menyenangkan terjadi 

c. Menurut Calhoun dan Acocella, kecemasan adalah perasaan ketakutan 

(baik realistis maupun tidak realistis) yang disertai dengan keadaan 

peningkatan reaksi kejiwaan 

d. Menurut Atkinson, dkk, kecemasan merupakan emosi yang tidak 

menyenangkan yang ditandai dengan gejala seperti kekhawatiran dan 

perasaan takut.
3
 

Kecemasan adalah ketakutan yang tidak nyata, suatu perasaan 

terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak 

mengancam. Sedangkan ketakutan menurut batasannya adalah sesuatu 

yang benar-benar menakutkan.
4
 Dari berbagai pendapat tersebut diatas 

dapat diambil kesimpulan, bahwa kecemasan adalah perasaan takut 

terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan 

2. Macam-Macam Kecemasan 

Kecemasan dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Kecemasan objektif atau kenyataan 

Kecemasan objektif adalah suatu pengalaman perasaan sebagai 

akibat pengamatan suatu bahaya dalam dunia luar. Bahaya adalah 

sikap keadaan dalam lingkungan  seseorang yang mengancam untuk 

                                                           
3
Triantoro Safaria, Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, (Jakarta: Bumu Aksara), hal. 49-50 

4
http://www.psychologymania.com/2011/07/gangguan-kecemasan-anxiety-disorder.html. diakses pada  02 

Januari 2017 Jam: 09:00 

http://www.psychologymania.com/2011/07/gangguan-kecemasan-anxiety-disorder.html
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mencelakakannya. Pengalaman bahaya dan timbulnya kecemasan 

mungkin dari sifat pembawaan, dalam arti kata seseorang harus 

mewarisi kecendrungan untuk menjadi takut kalau ia berada didekat 

dengan benda-benda tertentu atau keadaan tertentu dari 

lingkungannya 

b. Kecemasan Neurotis (saraf) 

Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari 

naluriah.  Sigmund Freud sendiri membagi kecemasan ini menjadi 

tiga bagian  yaitu: 

1) Kecemasan yang timbul oleh penyusaian diri dengan lingkungan. 

Kecemasan semacam ini menjadi sifat dari seseorang yang 

gelisah, yang selalu mengira bahwa sesuatu yang hebat akan 

terjadi. 

2) Bentuk ketakutan yang tegang dan irasional (phobia). Sifat 

khusus dari phobia adalah bahwa, intensitif ketakutan melebihi 

proporsi yang sebenarnya dari objek yang ditakutkannya.  

3) Reaksi gugup atau setengah gugup, reaksi ini munculnya secara 

tiba-tiba tanpa adanya provokasi yang tegas. 

c. Kecemasan Moral  

Kecemasan moral disebabkan karena pribadi seseorang. Tiap 

pribadi memiliki bermacam-macam emosi antara lain: benci, iri, 

dendam, dengki, marah, gelisah, dan lain-lain. Sifat-sifat seperti itu 
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adalah sifat yang tidak terpuji, bahkan mengakibatkan manusia akan 

merasa khawatir, takut, cemas, gelisah dan putus asa. Contohnya, 

seseorang yang merasa kecantikannya ditandingi oleh lawannya, oleh 

karena itu ia merasa dengki, ataupun membencinya.
5
 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah: 

a. Faktor predisposisi 

1) Teori Psikoanalisitis 

Ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua 

elemen kepribadian: id dan superego.Id mewakili dorongan 

isnting dan impuls primitif, sedangkan superego mencerminkan 

hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Ego atau aku, 

berfungsi menangani tuntunan dua elemen yang bertentangan 

tersebut, dan berfungsi ansietis adalah mengingatkan ego bahwa 

adanya tanda bahaya. 

2) Teori Interpersonal 

Ansietas terjadi dari ketakutan akan penolakan 

interpersonal. Hal ini juga dihubungkan dengan trauma pada 

masa pertumbuhan, seperti kehilangan, perpisahan yang 

menyebabkan seorang menjadi tidak berdaya, individu yang 

                                                           
5 Jeffrey  S. Nevid, ddk, Psikologi Abnormal edisi kelima ( abnormal Psychology in a Changing World/Fifth 

Edition, ( Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 163.  
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mempunyai harga diri rendah biasanya sangat muda untuk 

mengalami ansietas. 

3) Faktor perilaku  

Ansietas merupakan hasil frustasi yaitu segala sesuatu yang 

mengganggu kemampuan seorang untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

b. Faktor Lingkungan  

Kecemasan adalah keadaan yang tidak dapat dielakkan pada 

kehidupan manusia dalam melahirkan keseimbangan. Pengalaman 

ansietas seorang tidak sama pada beberapa situasi dan hubungan 

interpersonal.  

Ada dua faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu:  

1) Faktor eksternal 

a) Ancaman integritas diri, meliputi ketidakmampuan 

fisikologis atau gangguan terhadap kebutuhan dasar    

(penyakit, taruma fisik, pembedaan yang akan dilakukan) 

Ancaman sistem diri antara lain: ancaman terhadap 

identitas diri, harga diri dan interpersonal, kehilangan serta 

perubahan status atau peran. 
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2) Faktor internal 

a) Potensi stressor 

Stressor psikososial merupakan setiap keadaan atau 

peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan 

seseorang sehingga orang itu terpaksa mengadakan 

adaptasi. 

b) Maturitas  

Individu yang memiliki kematangan kepribadian lebih 

sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, karena 

individu yang matur mempunyai daya adaptasi yang lebih 

besar terhadap kecemasan. 

c) Pendidikan dan status ekonomi  

Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah 

akan menyebabkan orang tersebut muda mengalami 

kecemasan. Tingkat pendidikan seseorang atau individu 

akan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir, semakin 

tinggi tingkat pendidikan akan semakin mudah berpikir 

rasional yang informasi baru termasuk dalam menguraikan 

masalah yang baru.  

d) Keadaan fisik 

Seseorang akan mengalami gangguan pisik seperti 

cidera, operasi akan mudah mengalami kelelahan fisik 
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sehingga lebih mudah mengalami kecemasan, disamping 

itu orang yang mengalami kelelahan fisik mudah 

mengalami kecemasan.  

e) Tipe kepribadian  

Orang yang berkepribadian A lebih mudah 

mengalami gangguan akibat kecemasan dari pada orang 

dengan berkepribadian B. Adapun ciri-ciri orang dengan 

berkepribadian A adalah tidak sabar, kompetitif, ambisius, 

ingin serba sempurna, merasa diburu waktu,  mudah 

gelisah, tidak dapat tenang, mudah tersinggung, otot-otot 

muda tegang. Sedangkan orang dengan tipe kepribadian B 

mempunyai ciri-ciri berlawanan dengan tipe kerpibadian 

A.  Karena tipe kepribadian B adalah orang yang penyabar, 

teliti, dan rutinitas.  

f) Lingkungan dan situasi  

Seseorang yang berada di lingkungan asing ternyata 

lebih mudah mengalami kecemasan dibanding bila dia 

berada di lingkungan yang biasanya dia tempati. 

g) Umur  

Seseorang yang mempunyai umur lebih muda 

ternyata lebih mudah mengalami gangguan akibat 
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kecemasan daripada seseorang yang lebih tua, tetapi ada 

juga yang berpendapat sebaliknya.  

h) Jenis kelamin 

Gangguan panik merupakan suatu gangguan cemas 

yang ditandai oleh kecemasan spontan dan episodik. 

Gangguan ini lebih sering dialami oleh wanita dari pada 

pria.  

4. Tingkat Kecemasan 

Tingkat kecemasan dapat dibagi menjadi empat yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kecemasan Ringan 

Berhubungan dengan ketegangan yang dialami sehari-hari. 

Individu masih waspada serta lapang persepsinya meluas, 

menajamkan indra, dapat memotivasi individu untuk belajar dan 

mampu memecahkan masalah secara efektif dan menghasilkan 

pertumbuhan dan kreatifitas. 

b. Kecemasan Sedang 

Individu hanya terfokus pada pikiran yang menjadi 

perhatiannya, terjadi penyempitan lapangan persepsi, masih dapat 

melakukan sesuatu dengan arahan orang lain.  

 

c. Kecemasan Berat 
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Lapangan persepsi individu sangat sempit. Pusat perhatiannya 

pada detail yang kecil (spesifik) dan tidak dapat berfikir tentang hal-

hal lain. Seluruh perilaku dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan 

dan perlu banyak perintah atau arahan untuk fokus pada area lain.  

d. Panik 

Individu kehilangan kendali diri dan detail perhatian hilang. 

Karena hilangnya kontrol, maka tidak mampu melakukan apapun 

meskipun dengan perintah. Terjadi peningkatan aktivitas motorik, 

berkurangnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, 

penyimpangan persepsi dan hilangnya pikiran rasional, tidak mampu 

berfungsi secara efektif. Biasanya disertai dengan disorganisasi 

kepribadian.
6
 

5. Bentuk-Bentuk Kecemasan 

1. Fobia 

Fobia adalah ketakutan yang berlebihan yang disebabkan oleh 

benda, binatang ataupun peristiwa tertentu. Sifatnya biasanya tidak 

rasional, dan timbul akibat peristiwa traumatik yang pernah dialami 

individu. Fobia juga merupakan penolakan berdasar ketakutan 

terhadap benda atau situasi yang dihadapi, yang sebetulnya tidak 

berbahaya dan penderita mengakui bahwa ketakutan itu tidak ada 

                                                           
6Aqmarina lailani, Hubungan pengetahuan dan Pendampingan suami terhadap kecemasan ibu 

pada proses persalinan di Rumah Sakit Islam Siti Khodijah palembang, 2014, hal, 18-23 
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dasarnya.Fobia dibedakan menjadi dua jenis,yaitu: 

a. Fobia Spesifik 

Ketakutan berlebih yang disebabkan oleh benda, atau 

peristiwa traumatik tertentu, misalnya: ketakutan terhadap kucing 

(ailurfobia), ketakutan terhadap ketinggian (acrofobia), ketakutan 

terhadap tempat tertutup (agorafobia), fobia terhadap kancing 

baju,dsb. 

b.Fobia Sosial 

Ketakutan berlebih pada kerumunan atau tempat umum. 

Ketakutan ini disebabkan akibat adanya pengalaman yang 

traumatik bagi individu pada saat ada dalam kerumunan atau 

tempat umum. Misalnya dipermalukan didepan umum, ataupun 

suatu kejadian yang mengancam dirinya pada saat di luar rumah. 

6. Reaksi Kecemasan 

Menurut Priest bahwa individu yang mengalami kecemasan akan 

menunjukkan reaksi fisik berupa tanda-tanda jantung berpacu lebih cepat, 

tangan dan lutut gemetar, ketegangan pada syaraf dibelakang leher, 

gelisah atau sulit tidur, banyak berkeringat, gatal-gatal pada kulit, serta 

selalu ingin buang air kecil. 

Calhoun dan Acocella mengemukakan aspek-aspek kecemasan 

yang dikemukakan dalam tiga reaksi,  yaitu sebagai berikut: 

a. Reaksi emosional, yaitu komponen kecemasan yang berkaitan 
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dengan persepsi individu terhadap pengaruh psikologis dari 

kecemasan, seperti perasaan keprihatinan, ketegangan, sedih, 

mencela diri sendiri atau orang lain 

b. Reaksi kognitif yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dalam 

memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan dan 

sekitarnya. 

c. Reaksi fisiologis, yaitu: reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap 

sumber ketakutan dan kekhawatiran. Reaksi ini berkaitan dengan 

sistem syaraf yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh 

sehingga timbul reaksi dalam bentuk jantung berdetak lebih keras, 

nafas bergerak lebih cepat, tekanan darah meningkat. 

Blackburn dan Davidson (1994) mengemukakan, reaksi 

kecemasan dapat mempengaruhi suasana hati, pikiran, motivasi, 

perilaku, dan gerakan biologis. Hal ini dapat dilihat dalam analisis 

gangguan fungsional yang dibuat olehBlackburn dan Davidson pada 

Tabel di bawah: 
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TABEL I 

ANALISIS GANGGUAN FUNGSIONAL 

Simptom-simptom Psikologis Keterangan 

Suasana hati Kecemasan, mudah marah, 

perasaan sangat tegang. 

Pikiran Khawatir, sukar 

berkonsentrasi, pikiran 

kosong, membesar-besarkan 

ancaman, memandang diri 

tidak berdaya atau sensitive 

Motivasi Menghindari situasi, 

ketergantungan tinggi, ingin 

melarikan diri. 

Perilaku Gelisah, gugup, waspada 

berlebihan. 

Gerakan biologis Gerakan otomatis meningkat, 

berkeringat, gemetar, pusing, 

berdebar-debar, mual, mulut 

kering.
7
 

 

                                                           
7
Triantoro Safaria, Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, (Jakarta: Bumu Aksara),hal. 55-56 
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7. Alat Ukur (Skala) Kecemasan 

Untuk mengetahui sejauh mana derajat kecemasan seseorang 

apakah ringan, sedang, berat atau berat sekali orang menggunakan alat 

ukur (instrumen) yang dikenal dengan nama Hamilton Scale for Anxiety 

(HRS-A). Alat ukur ini terdiri 14 (empat belas) kelompok gejala yang 

masing-masing kelompok dirinci lagi dengan gejala-gejala yang lebih 

spesifik. Masing-masing kelompok gejala diberi penilaian angka (score) 

antara 0- 4, yang artinya adalah: 

Nilai: 0 = tidak ada gejala (keluhan) 

    1 = gejala ringan  

    2 = gejala sedang 

    3 = gejala berat 

    4 = gejala berat sekali 

Penilian atau pemakaian alat ukur ini dilakukan oleh dokter 

(psikiater) atau orang yang telah dilatih untuk menggunakannya melalui 

teknik wawancara langsung. Masing- masing nilai angka (score) dari ke 

14 kelompok geja tersebut dijumlahkan dan dari hasil penjumlahan 

tersebut dapat diketahui derajat kecemasan seseorang, yaitu:  

Total Nilai (score):
8
  

 

                                                           
8
 Dadang Hawari, Psikometri Alat Ukur (Skala) Kesehatan Jiwa, (Jakarta: Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), hal. 138. 
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Kurang dari 14  = tidak ada kecemasan 

14- 20          = kecemasan ringan  

21- 27         = kecemasan sedang 

28- 41          = kecemasan berat  

42- 56         = kecemasan berat sekali   

 

C. Pensiun 

1. Pengertian Pensiun 

Scawartz (dalam, Neni Noviza, 2016: 46) mengemukakan 

pendapatnya tentang pensiun bahwa pensiun adalah suatu kondisi dimana 

individu tersebut telah berhenti bekerja pada suatu pekerjaan yang biasa 

dilakukan. Beliau menerangkan batasan yang lebih jelas dan mengatakan 

bahwa pensiun adalah proses seorang individu dari pekerjaannya, dimana 

dalam menjalankan perannya seseorang digaji. Dengan kata lain masa 

pensiun mempengaruhi aktifitas seseorang, dari suatu kerja kesituasi 

diluar pekerjaan.  

Sedangkan dalam pandangan psikologi perkembangan, pensiun 

dapat dijelaskan sebagai suatu transisi kepola hidup baru, ataupun 

merupakan akhir pola hidup baru, ataupun merupakan akhir pola hidup. 

Transisi ini meliputi perubahan peran dalam lingkungan sosial, perubahan 

minat, nilai dan perubahan dalam segenap aspek kehidupan seseorang. 

Jadi seseorang yang memasuki masa pensiun, bisa merubah arah hidupnya 
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dengan mengerjakan aktifitas lain, tetapi bisa juga tidak mengerjakan 

aktivitas tertentu lagi. Pensiun sering kali dianggab sebagai kenyataan 

yang tidak menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba sebagian 

orang sudah merasa cemas karena tidak tahu kehidupan macam apa yang 

akan dihadapi kelak.
9
 

Pensiun juga bisa diartikan sebagai jaminan  hari tua atau 

seseorang yang sudah tidak bekerja karena lanjut usia dan diberhentikan, 

ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda) sebagai balas jasa 

terhadap pegawai negeri yang telah bertahun- tahun mengabdikan dirinya 

kepada negara.
10

  

2. Fase-Fase Pensiun 

Dalam mengahadapi masa pensiun seorang pensiun mengalami 

fase-fase pensiun seperti dikemukakan Robert Atchley (Neni Noviza, 

2016: 13) menggambarkan 7 fase pensiun, yang pertama yaitu fase jauh 

(remote), yang kedua yaitu fase dekat (near), fase ketiga adalah fase bulan 

madu (boneymonon), fase keempat adalah fase kecewa (disenchatement), 

fase kelima adalah fase reorientasi (reorintation), fase keenam adalah fase 

stabil (stability), yang terakhir adalah fase ketujuh yaitu fase akhir 

(hermination).  

                                                           
9
 Elizabeth. B. Harlock, Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan), (Tt. Erlangga, 1980), hal. 417 
10

 https//www.google.com/search?ie=UTF 

8&source=androidbrowser&q=pdf.+pengertian+pensiun#xxri=1,Di akses pada 3 Januari 2017 Jam: 

09:00 



23 
 

Fase yang keempat adalah fase kecewa (disenchatement),yaitu 

dimana seorang dewasa lanjut menyadarkan bayangan prapensiun mereka 

tentang fase pensiun ternyata tidak realistik. Pensiun tidak seperti yang 

diharapkan. Banyaknya perubahan yang terjadi pada saat masa pensiun 

membuat seseorang membutuhkan penerimaan positif dalam 

menghadapinya. Pada kenyataan sikap individu dalam menghadapi masa 

pensiun berbeda-beda, ada yang tidak dapat menerima dirinya bahwa ia 

telah pensiun sehingga akan menimbulkan masalah dalam dirinya, seprti 

sulitnya penyesuaian diri, stress, sakit-sakitan, dan bisa juga mengalami 

post power sindrom. 

3. Pegawai Negeri yang Berhak Menerima Pensiun 

a. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri 

berhak menerima pensiun adalah sebagai berikut.  

1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan 

mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 

tahun.  

2) Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan 

berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai 

negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, 

juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh 

karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau  
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3) Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh 

badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan 

berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai 

negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun 

juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan 

oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.  

b. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya 

karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, 

penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan 

kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak 

menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat 

sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai 

pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan 

memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. 

c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak 

dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima 

pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai 

pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai 

negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan 

memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.  

d. Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada huruf b dan  diatas pada 

saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-
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kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada 

saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun 

kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. 

4. Pengurusan Pensiun PNS 

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, akan diberhentikan 

sebagai PNS dan diberikan hak pensiun. BUP tergantung dengan jabatan 

PNS tersebut. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, bahwa BUP PNS dirubah menjadi:
11

  

a. 58 tahun bagi Pejabat Administrasi 

b.  60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi  

c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi 

Pejabat Fungsional.  

 

D. Lanjut Usia  

1.  Definisi Masa Lanjut usia 

Mengadapi masa lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang 

kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan 

guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. 

Kisaran usia pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Ada beberapa orang 

yang menginjak usia 60 tahun tetapi tidak menampakkan gejala-gejala 

penuaan fisik maupun mental. Oleh karena itu usia 65 dianggap sebagai batas 

                                                           
11

 Ibid.,  
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awal periode usia lanjut pada masa orang yang memiliki kondisi lebih baik. 

Harlock (Neni Noviza, 2016: 44). 

2. Perkembangan Fisik dan  Kognitif  Pada Pensiun yang Telah Mencapai 

Batas Usia Pensiun Lanjut Usia 

Dalam hal ini seseorang yang akan mengalami masa pensiun yang 

telah mencapai batas usia atau yang telah berusia lanjut akan mengalami 

perkembangan fisik dan kognitif.  

a. Perkembangan fisik 

Beberapa perubahan fisik yang diasosiasikan dengan penuaan 

dapat terlihat jelas oleh seseoramg pengamat biasa. Kulit yang lebih 

tua cenderung lebih pucat, memiliki bercak, dan tidak elastis karena 

otot dan lemak menyusut, maka kulit cenderung keriput varises pada 

kaki menjadi hal yang umum. Rambut dikepala memutih dan menjadi 

lebih tipis, dan rambut dibadan menjadi lebih jarang.  

Para lansia cenderung lebih pendek karena karena piringan 

antara tulang belakang mereka mengalami atropi penyusutan tulang ini 

dapat mengalami kebungkukan pada bagian belakang leher, terutama 

pada wanita yang mengalami osteoporosis. Selain itu, komposisi kimia 

dari tulang juga berubah, menyebabkan resiko yang lebih besar untuk 

patah. Perubahan yang lebih sulit terlihat pada organ- organ dalam dan 

sistem tubuh: otak, serta indra, motorik dan fungsi seksual. 
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1) Otak yang mengalami penuaan 

Pada lansia yang ormal dan sehat, perubahan pada otak 

biasanya sangat sedikit, mereka tidak memiliki perubahan 

dalam hal fungsi dan berbeda antara satu orang dengan orang 

lain. Setelah berusia 30 tahun, pada awalnya otak sedikit 

kehilangan beratnya, lalu makin banyak, pada usia 90 tahun, 

otak akan kehilangan 10 persen dari berat totalnya. Penurunan 

ini didistribusikan pada hilangnya neuron  (sel saraf). Pada 

korteks serebal bagian otak yang menangani kebanyakam 

tugas kognitif.   

2) Fungsi- fungsi sensorik dan psikomotorik 

Perbedaan individual dalam fungsi sensorik dan 

motorik bertambah seiring bertambahnya usia. Beberapa lansia 

mengalami perubahan yang sangat tajam pada pendengaran, 

penglihatan, kekuatan, keseimbangan dan ketahanan tubuh 

mereka, sebagian lain menemukan behwa kemampuan mereka 

tidak berubah.  

3) Pola tidur 

Lansia cenderung lebih sedikit tidur dan makin jarang 

bermimpi. Jumlah jam tidur pulas mereka lebih terbatas, dan 

mereka dapat terbangun dengan lebih mudah disebabkan oleh 
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masalah fisik dan terkena cahaya. Meskipun demikian 

anggapan bahwa masalah tidur adalah hal yang normal pada 

lansia dapat membahayakan: Insomia kronis, atau tidak bisa 

tidur, dapat merupakan gejala atau jika tidak diobati, menjadi 

gejala awal depresi.  

4) Fungsi seksual 

Faktor terpenting dalam mempertahankan fungsi 

seksual adalah aktifitas seksual yang konsisten. Seks berbeda 

pada masa lansia dibandingkan pada masa sebelumnya. Pria 

biasanya memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengalami 

ereksi dan ejakuasi. Dan untuk perempuan ditandai perubahan 

pada payudara dan alat kelamin menjadi kurang fleksibel.
12

 

b. Perkembangan Kognitif 

Kecerdasan dan kemampuan pemrosesan perkembangan 

kognitif pada lansia mengalami perubahan dalam beberapa 

kemampuan seperti kecepatan proses mental dan penalaran abstrak 

mungkin menurun seiring berjalannya waktu. Meskipun mungkin 

perubahan dalam kemampuan pemprosesan mencerminkan penurunan 

neurologis masih ada variasi antar individu yang menunjukan 

penurunan fungsi bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan dapat 
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 Feldam. DKK, Humam Development (Perkembangan Manusia), (Tt: Salemba Humanika, tth), 

hal. 337 
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dicegah. Penurunan kognitif tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Ingatan jangka pendek, peneliti mengukur ingatan jangka 

pendek dengan meminta seseorang mengulangi serangkaian 

angka, baik dengan urutan bagaimana mereka ditampilkan 

(digit ke depan) maupun dalam urutan sebaliknya (digit ke 

belakang) 

2. Ingatan jangka panjang, peneliti masalah informasi 

pemrosesan informasi membagi ingatan jangka panjang ke 

dalam tiga sistem utama: 

a. Ingatan episodik (episodik memory), sistem ingatan 

jangka panjang yang kemungkinan menurun seiring 

dengan usia. Kemampuan untuk mengingat informasi 

yang baru, khususnya, sepertinya menurun. 

b. Ingatan sematik (semantic memory), mirip dengan 

esklopedia mental: menyimpan pengetahuan mengenai 

fakta sejarah, lokasi geografis, adat kebiasaan, arti suatu 

kata, dan hal-hal lainya. Ingatan sematik tidak 

tergantung pada mengingat kapan dan di mana sesuatu 

dipelajari dan hanya menunjukan sedikit penurunan 

seiring bertambahnya usia.  
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c. Ingatan prosedural (procedural memory), ingatan ini 

mencakup kemampuan motorik, kebiasaan dan proses 

yang sekali sudah biasa dikuasai dapat diaktifkan tanpa 

ada usaha yang disadari. Ingatan prosedural relatif tidak 

dipengaruhi oleh usia, meskipun lansia mungkin perlu 

mengkompensasi respon yang melambat karena usia.
 13

 

 

E. Menghapadi Rasa Takut dan Kecemasan Saat Pensiun 

Seseorang  yang akan  menjelang masa pensiun bukan berarti 

hukuman, tapi jika perasaan takut itu masih terasa cobalah untuk 

melakukan hal-hal yang dapat menundukan perasaan cemas atau takut 

akan pensiun yaitu sebagai berikut: 

a. Istirahat  

Jika pikiran kita dipenuhi rasa takut dan kecemasan. Jatung terasa 

berdebar cepat, telapak tangan berkeringat, rasa panik, dan bingung 

adalah akibat dari adrenalin. Hal pertama yang dilakukan adalah 

istirahat agar tenang secara fisik. Alihkan dari yang kita cemaskan 

selama 15 menit. 
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b. Hadapi rasa takut 

Menghindari rasa takut hanya akan membuat kita menjadi takut. 

Ketika kita memasuki masa pensiun, jalani saja dan rasakan ketakutan 

yang kita alami hingga akhirnya tidak terasa takut dan hidup tetap 

berjalan dengan baik. Apapun rasa takut, termasuk ketakutan 

menghadapi masa pensiun, rasa takut itu akan lenyap.  

c. Sambut yang terburuk 

Menerima rasa takut itu akan membuat rasa takut lebih mudah 

dihadapi jika menyerang kembali suatu saat nanti, sampai akhirnya 

jadi tidak takut lagi. Coba banyangkan hal terburuk dan sambut saja 

hal terburuk yang terjadi, agar perasaan takut tersebut hilang dengan 

sendirinya. 

d. Jangan mengharapkan sempurna 

Hari buruk dan kegagalan akan selalu terjadi dan penting untuk diingat 

bahwa hidup itu memang kacau, jadi hadapi dan jangan mengharapkan 

segala sesuatu selalu sempurna.
14
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