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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan kekhawatiran dan 

ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, baik berkaitan dengan permasalahan yang 

terbatas maupun hal-hal yang aneh. Emosi seperti sedih dan sakit pada umumnya 

akan hilang dengan hilangnya penyebab kemunculannya, namun tidak dengan 

kecemasan (Musfir, 2005). 

Menurut Freud (dalam Semiun 2006) kecemasan adalah suatu perasaan 

afektif yang tidak menyenangkan yang disertai dengan sensasi fisik yang 

memperingatkan orang terhadap bahaya yang akan datang. Keadaan yang tidak 

menyenangkan itu sering kabur dan sulit menunjuk dengan tepat, tetapi kecemasan 

itu sering dirasakan. 

Rasa cemas merupakan tanggapan terhadap sebuah masalah. Bila seseorang 

menyadari bahwa hal-hal yang tidak berjalan dengan baik atau situasi tertentu akan 

berakhir tidak menyenangkan maka orang tersebut akan merasa cemas. Bagi banyak 

orang, hal ini akan dialami sebagai serangkaian pikiran dan citra yang mengganggu 

dan tidak mudah berlaku (Tallis, 1991). Bila kondisi fisik tidak sehat dan sering 

mengalami cemas atau depresi, maka tubuh akan cepat lelah dan tidak bersemangat, 

tidak mempunyai selera makan, kegemukan, lekas marah, kulit kusam dan mata 

memerah/sayu, sulit tidur dan sering merasa bosan (dalam Agustina, 2006). 

Setiap orang pernah mengalami kecemasan dan tidak terlepas pula bagi 

seseorang yang berpofesi sebagai guru tidak tetap. Ketidakpastian tentang status 

mereka kedepan dan tuntutan kehidupan yang semakin banyak menjadi beberapa 

faktor utama yang menimbulkan kecemasan. Dari hasil wawancara yang dilakukan 

pada guru tidak tetap menunjukkan bahwa kecemasan yang mereka rasakan muncul 

karena disebabkan tidak jelasnya nasib serta tidak jelasnya waktu pengangkatan 

mereka menjadi CPNS/PNS setelah bertahun-tahun mengabdi, tuntutan untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak bisa terpenuhi karena upah yang mereka 

terima setiap bulannya sangat sedikit, tidak adanya tunjangan yang mereka dapatkan, 

keterlambatan gaji yang mereka terima rata-rata setiap bulannya, kesempatan yang 

mereka dapatkan untuk menjadi CPNS/PNS sangatlah kecil karena terlalu banyaknya 

guru honorer yang ada. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Priharani (2008), tidak terdapat 

perbedaan antara kecemasan guru negeri dan swasta. Dimana hasil uji perbedaan 

yang dilakukan diketahui bahwa nilai t = 0,388 dengan nilai p = 0,700. Hal ini 

menandakan bahwa hipotesa yang diajukan dalam penelitian „ada perbedaan 

kecemasan guru honorer negeri dan swasta‟ ditolak. Namun demikian jika dilihat 

dari hasil perhitungan nilai mean guru negeri lebih tinggi daripada guru swasta. 

Anom. (2011), Pengelola Tunjangan Fungsional Subsidi Dinas Pendidikan 

Kota Makassar Sitti Hanidah menginformasikan, di tahun 2011 ini pemberian 

tunjangan guru honorer TK belum ada. Kecemasan ratusan guru honorer Taman 

Kanak-kanak (TK) yang terancam tidak mendapatkan insentif sepertinya bakal jadi 

kenyataan, merekapun bakal gigit jari karena tunjangannya tidak dibayar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Bastian (2006), dibutuhkan 

waktu 60 menit untuk mengajar satu mata pelajaran. Sehingga jumlah mengajar 

standar per hari (7 jam) adalah 7 kali mata pelajaran yang diajarkan. Jika gaji pokok 

adalah Rp7.000 per hari (=7 jam), maka tarip mengajar per mata pelajaran adalah 

Rp1.000 (Rp7.000: 7). Guru yang tidak dapat menghasilkan jumlah mengajar per 

hari tetap dijamin mendapatkan gaji Rp7.000 per hari. Akan tetapi, bila ada 9 mata 

pelajaran yang disampaikan ke murid dalam seharinya (ada kelebihan 2 mata 

pelajaran), upahnya dihitung sebagai berikut: 

Gaji pokok perhari    = Rp7.000 

Insentif = 2 x Rp1.000 (Rp7.000:7)  = Rp2.000 

Gaji yang seharusnya diterima per hari = Rp9.000 
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Sedangkan untuk gaji lembur guru/ karyawan sekolah tergantung aturan 

dalam setiap institusi, termasuk institusi pendidikan, jika karyawan bekerja lebih dari 

40 jam (misalkan ditetapkan 40 jam per minggu) maka karyawan tersebut berhak 

menerima uang lembur dalam premi lembur. Misalnya dalama satu minggu seorang 

karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah (dalam jam kerja biasa maupun 

lembur) Rp1.000 per jam, premi lembur dihitung 50% dari tarif gaji. Gaji karyawan 

tersebut dihitung sebagai berikut: 

Jam biasa  40 x Rp1.000  = Rp40.000 

Lembur  4   x Rp1.000  = Rp  4.000 

Premi lembur 4   x Rp500   = Rp  2.000 

Jumlah gaji guru tersebut dalam satu minggu= Rp46.000 

Anom. (2011), Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para guru yang 

berstatus honorer masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan masih minimnya 

upah atau gaji yang dibayarkan pemerintah kepada para guru tersebut meskipun jam 

mengajar sudah sesuai layaknya guru PNS. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan 

Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, pihaknya menemukan 

banyak guru non-PNS yang bekerja penuh waktu dari senin sampai sabtu, namun 

ternyata banyak yang memperoleh penghasilan hanya Rp200.000 per bulan. “Itu 

pelecehan profesi guru. Memang  banyak guru yang sangat tulus mengabdi berapa 

pun  honor yang diterima. Tetapi, itu tidak manusiawi dan sangat tidak layak, 

dibandingkan dengan kebutuhannya sebagai manusia, apalagi sudah berkeluarga dan 

harus menyekolahkan anaknya”. 

Awaludin. (2011), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak 

pemerintah menyelesaikan kasus tenaga honorer secara bijak dan adil. Menurut Sidik 

“Mereka tidak ada pesangon dan tidak ada proses penyelesaiannya, ini sangat 

mengancam hak mereka, mereka juga sama-sama sarjana, pemerintah dinilai sangat 

tidak adil terhadap nasib guru honorer, banyak contoh tenaga honorer yang tidak 

jelas nasibnya, banyak dari guru honorer yang menjadi korban dari semua ini, ada 

yang 19 tahun mengabdi akhirnya melacurkan diri”. 
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Pada waktu yang bersamaan dikemukakan oleh Awaludin (2011), para tenaga 

honorer menuntut keadilan kepada pemerintah terkait terbitnya RPP perubahan 

kedua atas PP 48 tahun 2005. Pasalnya, dalam RPP ini guru honorer kategori dua 

akan ditumbangkan secara sistematis dan massal oleh rekayasa atau konspirasi 

pemerintah dalam aturan baru tersebut, “pemerintah coba transparan tentang ini, 

jangan membuat kami lebih menderita lagi, 22 tahun lebih kami mengabdi kepada 

negara dengan honor Rp80.000 per bulan, namun sebenarnya pemerintah telah 

memperbudakkan tenaga honorer kategori II dengan memeras keringatnya, tenaga 

honorer kategori II siap melakukan test untuk menjadi CPNS. Ujar Nur Aini selaku 

Koordinator Panitia Pergerakan Nasional Honorer Indonesia Kategori II (PNHIK-II). 

Selain dari overloadnya guru tidak tetap di seluruh Indonesia seperti yang 

disampaikan Anom. (2009), Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK mengatakan 

bahwa jumlah guru honorer di Indonesia saat ini 922.308 orang. Rinciannya, guru 

honorer di sekolah negeri 472.475 orang dan sekolah swasta 449.833. Jumlah itu 

tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jika dirinci lagi, guru honorer yang berada di 

sekolah negeri terdiri atas guru bantu (GB) 55.748 orang, guru honorer daerah 

(GHD) 51.930 orang, dan guru tidak tetap (GTT) 362.030 orang. Sedangkan guru 

honorer yang tersebar di sekolah swasta terdiri atas guru bantu 21.324 orang, GHD 

10.082 orang, GTT 218.04 orang, dan guru tetap yayasan (GTY) 199.036 orang. 

Sahara. (2009), mengatakan bahwa kecemasan bisa terjadi pada siapa saja 

baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan ada dua faktor yang 

menyebabkan kecemasan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi tugas dan peranan wanita dalam rumah tangga dengan berbagai 

permasalahannya. Tekanan setiap hari yang tidak pernah berakhir di rumah, 

mengatur jadwal kewajiban mereka terhadap anak-anak, masyarakat, kehidupan 

religius dan tanggung jawab pekerjaan, menyebabkan mereka mengalami 

overload atau hot reactor. Faktor eksternal, yaitu pengabdian diri seorang wanita 

terhadap suami dan anak-anak menyebabkan ia sendiri tidak memiliki waktu untuk 

diri sendiri.  Akibatnya ia merasa kosong, marah, dan frustasi karena pilihan hidup 

yang telah dilakukannya. Tugas seorang ibu di rumah juga sangat luas dan tidak 

http://www.okezone.com/
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terbatas oleh waktu. Tugas seorang ibu juga adalah sebagai guru, perawat, ahli diet, 

ahli psikologi, sopir, pelatih, orang yang berpegang pada disiplin, penjahit wanita, 

ahli dekorasi interior. Witkin seorang konselor wanita mengungkapkan bahwa 

kecemasan yang dialami wanita dapat berkaitan dengan perkembangan fisiknya, 

perubahan peran dan dengan psikologisnya. Perubahan peran wanita ini 

menimbulkan beberapa tekanan sebagai akibat dari keputusan suami bahwa istri 

memasuki lapangan kerja namun tetap memelihara hubungan mereka sebagai suami 

istri. Tekanan yang bersifat eksternal disebabkan oleh lingkungan masyarakat.  

Walaupun istri tidak memiliki pekerjaan di luar rumah, tekanan yang ditimbulkan 

oleh masyarakat dapat menimbulkan stres berat. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Trismiati (2007) ditemukan bahwa 

adanya perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan antara pria dan wanita yang 

menjadi akseptor kontrasepsi mantap, dengan wanita akseptor kontrasepsi mantap 

lebih tinggi tingkat kecemasannya daripada pria akseptor kontrasepsi mantap. Hasil 

ini mendukung beberapa penelitian dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa 

wanita lebih pencemas daripada pria (Maccoby dan Jacklin, 1974). Demikian pula 

dengan hasil penelitian (Leary, 1983) yang menyatakan bahwa wanita memiliki skor 

yang lebih tinggi dalam pengukuran ketakuatan dalam situasi sosial dibanding pria, 

serta penelitian Mayers (1983), Power (dalam Mayers, 1983), penelitian James dan 

Cattel (dalam Smith, 1968) yang menunjukan bahwa secara umum wanita lebih 

tinggi tingkat kecemasannya dibanding pria (dalam Trismiati 2007). 

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada guru tidak tetap laki-

laki dalam konteks keluarga, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan 

kecemasan, yaitu selain bertanggungjawab di sekolah, seorang guru tidak tetap „laki-

laki‟ juga bertanggungjawab dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga yang 

wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dalam keluarga seperti kebutuhan 

sandang pangan. Selain itu apabila seorang istri sudah memasuki dunia kerja dan 

lebih sukses dari suami, maka suami merasa tidak berharga dan merasa kalah pamor. 

Ini dikarenakan seorang suami mendapatkan upah yang lebih kecil, karir dan masa 

depan tidak jelas dan merasa khawatir. Akibatnya seorang suami merasa cemas, 
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minder dan tidak semangat, karena merasa posisinya sangat lemah dihadapan istri. 

Selain mendapatkan tekanan dari keluarga, seorang suami juga mendapatkan tekanan 

dari lingkungan sosial seperti mendapatkan cemohan dan sindiran dari masyarakat 

karena sebagai seorang suami yang lebih bertanggungjawab dalam keluarga kalah 

dari berbagai sisi oleh seorang istri. 

Dari uraian-uraian dan dari beberapa kasus yang terjadi di atas menunjukkan 

bahwa laki-laki dan perempuan yang berprofesi sebagai guru tidak tetap sama-sama 

memiliki kecemasan terutama bagi yang sudah berkeluarga, namun kita belum tahu 

apakah kecemasan pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan ataupun sebaliknya. 

Oleh sabab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Perbedaan Tingkat 

Kecemasan pada Guru Tidak Tetap Ditinjau dari Peran Gender” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti 

mengambil rumusan masalah, yaitu: apakah ada perbedaan tingkat kecemasan guru 

tidak tetap ditinjau dari peran gender. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada guru tidak tetap ditinjau dari peran 

gender. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teorirtik 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi 

Pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pada guru tidak 

tetap dalam mengenali kecemasan yang terjadi sehingga dapat diantisipasi 

dan tidak menimbulkan efek yang parah sperti tegang, stres berkepanjangan, 

sakit jantung, dll. 


