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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Usia dewasa merupakan usia dimana seseorang telah menentukan tujuan 

hidup dan membentuk kehidupan yang diinginkan. Proses menjadi dewasa bisa 

didapat melalui berbagai pengalaman yang didapat. Salah satunya dengan 

mendapatkan pekerjaan yang dapat menjadi salah satu pembuktian kemandirian 

seorang pria dewasa. Karena aspek yang terkait dengan perkembangan suatu 

identitas pada masa remaja dan masa dewasa awal adalah kemandirian. Pada saat 

yang bersamaan dengan upaya individu mencoba memantapkan suatu identitas, 

dia juga membangun hubungan intim dengan orang lain, harus memikirkan 

dirinya sendiri dan melakukan sesuatu tanpa selalu harus mengikuti apa yang 

dikatakan atau dilakukan orang lain (Santrock, 1995).   

 Menurut ahli perkembangan dewasa Vaillant (dalam Papalia, et al., 2008) 

terdapat fase dewasa yakni konsolidasi karir antara usia 30-40 tahun dimana karir 

individu semakin stabil. Pada tahap tersebut individu memiliki komitmen yang 

lebih besar terhadap pekerjaan seiring bertambahnya usia. Bekerja lebih serius 

dan lebih banyak mencurahkan diri pada pekerjaan. Dalam hal ini terdapat proses 

yang kemungkinan masih berkembang untuk memantapkan fase tersebut. Proses 

yang ada di dalamnya termasuk mencoba hal baru dalam hidup atau pekerjaan 

salah satunya dengan berpindah tempat kerja untuk mencapai tahap konsolidasi 

karir.   

 Penelitian mengenai tingkat perpindahan kerja sampai saat ini masih tetap 

merupakan suatu proses yang berkembang dan berlanjut. Secara umum diyakini 

bahwa cukup banyak karyawan yang berpindah-pindah perusahaan dalam kurun 

waktu yang relatif singkat. Banyak alasan bagi mereka untuk berpindah-pindah 

perusahaan. Menurut Mobley, Horner dan Hollingworth dalam Munandar (2006) 

mengemukakan bahwa setelah tenaga kerja menjadi tidak puas terjadi beberapa 

tahap (misalnya berfikir untuk meninggalkan pekerjaan) sebelum keputusan 

untuk meninggalkan pekerjaan diambil yang menunjukkan bahwa tingkat dari 

kepuasan kerja berkorelasi dengan pemikiran untuk meninggalkan pekerjaan, dan 



2 
 

bahwa niat untuk meninggalkan kerja berkorelasi dengan meninggalkan 

pekerjaan secara aktual. 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Gallup Organization terhadap lebih dari 

satu juta karyawan dan delapan puluh ribu manajer mengatakan bahwa terdapat 

beberapa alasan mengapa karyawan memilih untuk pindah pekerjaan. Namun 

alasan utamanya adalah bagaimana atasan memperlakukan dan menghargai 

karyawannya.  Dari semua bentuk tekanan, karyawan menganggap penghinaan di 

depan umum adalah hal yang paling tidak bisa diterima. Pada kesempatan 

pertama, seorang karyawan mungkin tidak pergi, tetapi pikiran untuk 

melakukannya telah tertanam. Pada saat yang kedua, pikiran itu diperkuat. Saat 

yang ketiga kalinya, dia mulai mencari pekerjaan yang lain (Setyawan, 2009). 

 Ternyata terdapat salah satu perusahaan besar yang sadar akan pentingnya 

kesetiaan perusahaan karena akan berdampak terhadap kinerja dan prestasi 

perusahaan. Dalam Portal HR, PT Unilever Indonesia Tbk. mendapatkan 

penghargaan di tingkat Asia sebagai salah satu perusahaan idaman bagi karyawan 

pada akhir Juli 2010. Dalam berita tersebut, Unilever termasuk perusahaan yang 

mampu mempertahankan karyawannya bekerja dalam jangka waktu yang lama. 

Sebagai bukti, pada Agustus 2010 Unilever memberikan penghargaan masa kerja 

kepada 186 karyawan yang telah mengabdi selama 15 dan 25 tahun, serta mereka 

yang memasuki masa purna karya yang telah mengabdi sekitar 31 tahun.  

 Dari hal tersebut, mempertahankan karyawan memang bukan sesuatu yang 

mudah. Namun kita dapat memahami pekerjaan terlebih dahulu agar mengerti 

esensi dari kerja atau makna yang dialami oleh para pekerja. Kerja merupakan 

sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kerja lebih dari sekedar menyelesaikan 

sebuah tugas untuk memperoleh imbalan nyata, seperti uang, pengaruh, status 

atau gengsi. Dengan memiliki komitmen terhadap tujuan yang mungkin tidak 

terlihat tetapi nyata dan penuh makna, kita memenuhi kebutuhan terdalam kita 

(Pattakos, 2006) 

Kebutuhan dapat bermacam-macam, berkembang, bahkan berubah dan sering 

kali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena terdapat sesuatu 

yang hendak dicapai dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang 

dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan 
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dari keadaan sebelumnya. Namun yang dinamakan pekerjaan memerlukan 

pemikiran khusus dan tidak dapat dijalankan oleh binatang. Menurut Hegel 

dalam Anoraga (2006) inti pekerjaan adalah kesadaran manusia. Pekerjaan 

memungkinkan orang menyatakan diri secara obyektif ke dunia ini, sehingga ia 

dan orang lain dapat memandang dan memahami keberadaan dirinya. Dalam 

pandangan modern mengenai kerja dikatakan bahwa kerja merupakan bagian 

yang paling mendasar dari kehidupan manusia yang akan memberikan status dari 

masyarakat yang ada di lingkungan. Sehingga kerja akan memberi isi dan makna 

dari kehidupan manusia yang bersangkutan (Anoraga, 2006).  

 Dari beberapa pandangan tentang pekerjaan dan kecenderungan pria dewasa 

untuk berpindah pekerjaan, terdapat makna yang berbeda pula dalam melakukan 

pekerjaan. Makna merupakan sesuatu yang dirasakan penting, benar, berharga, 

dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang dan layak 

dijadikan sebagai tujuan hidup. Bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan 

menyebabkan kehidupan berarti, dan mereka yang berhasil menemukan dan 

mengembangkannya akan merasakan kebahagiaan sebagai ganjaran sekaligus 

terhindar dari keterpurukan (Bastaman, 2007). Hanya pada saat kita telah dapat 

memahami makna dalam kehidupan, kita bisa memahami makna dalam 

pekerjaan. Dalam hal ini terdapat keinginan untuk mencari makna. Bukan 

mencari kekuasaan atau kesenangan yang menerangi kita dengan kebebasan 

sesungguhnya. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami saat menjelajahi 

jalan pada pekerjaan. Pada akhirnya bebas memilih respon terhadap segala 

sesuatu yang terjadi dalam hidup, termasuk semua hal yang terjadi melalui 

pekerjaan (Pattakos, 2006). 

 Perlu kita sadari bahwa setiap individu diberkahi dengan makna, bahwa 

makna yang menghiasi setiap aspek dan setiap detik kehidupan kita adalah 

kebebasan yang sesungguhnya. Di tempat kerja, makna membebaskan kita dari 

penghakiman atasan dan rekan kerja. Makna membebaskan kita agar selaras 

dengan apa yang kita tahu sebagai yang terbaik dan dapat kita sebut dengan 

melodi pribadi. Melodi yang hanya kita sendiri yang dapat menyanyikannya, dan 

ketika melakukan itu tidak ada orang yang dapat menyanyikannya untuk kita 

(Pattakos, 2006).  
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 Makna merupakan sesuatu yang fleksibel yang dapat dipahami pada satu titik 

dalam kehidupan maupun pekerjaan kita, meskipun pada waktu lain mungkin 

menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Jika terbangun dan berhadapan dengan 

makna hidup dalam diri kita, kita dapat menjadi luwes. Jika hidup dan bekerja 

dengan makna, kita dapat memilih untuk membuat makna, melihat makna, dan 

berbagi makna. Dengan begitu, hal tersebut dapat menemukan keterkaitan makna 

dalam tempat kerja, di tempat-tempat yang paling tidak lazim, dengan orang-

orang yang tidak terduga. Makna penuh dengan kejutan dan terkadang 

bertentangan dengan harapan-harapan dan kesadaran kita (Pattakos, 2006). 

 Sedangkan menurut D.H Lawrence  dalam Mc.Dermott (2002) mengatakan 

bahwa tidak ada makna dalam bekerja kecuali pekerjaan tersebut membuat 

seseorang larut di dalamnya, seperti sebuah permainan yang menghanyutkan. 

Apabila pekerjaan tersebut tidak membuat seseorang hanyut di dalamnya, maka 

hal itu tidak akan pernah menjadi pekerjaan yang menyenangkan. 

Pada konsep pencarian makna oleh Frankl, terdapat kebebasan berkehandak 

yakni segalanya dapat diambil dari manusia, kecuali kebebasan-kebebasan 

terakhir manusia untuk memilih sikap dalam kondisi tertentu. Memilih dalam hal 

ini menjadi elemen terpenting dalam memilih jalan atau sikap yang hanya dan 

secara logis ada pada diri kita termasuk kemauan mencari makna dan 

membawanya ke tempat kerja. Karena Frankl menganggap manusia sebagai 

makhluk yang kepentingan utamanya lebih ditujukan pada upaya memenuhi 

makna daripada sekedar memenuhi dan memuaskan dorongan dan naluriah 

(Pattakos, 2006). 

 Dalam penelitian Dewi (2009) tentang  Makna Kerja Pada Rescuer SAR 

Surabaya didapat kerja sebagai panggilan dan kerja sebagai kombinasi panggilan 

dan karir. Individu yang memaknai pekerjaan sebagai panggilan berkenaan 

dengan perasaan terpanggil yang dirasakan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan  tertentu. Sedangkan  individu  yang  memaknai  pekerjaannya  sebagai  

kombinasi panggilan dan karir menunjukkan orang-orang yang bekerja dengan 

perasaan nilai atau misi yang lebih tinggi dan menjanjikan pemenuhan serta 

memiliki perhatian yang lebih pada prestasi, pengakuan, dan promosi.  
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 Dengan berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti merasa 

perlu untuk meneliti makna kerja bagi pria dewasa yang beberapa kali berpindah 

tempat kerja.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah 

yang didapat adalah bagaimana makna kerja bagi pria dewasa yang beberapa kali 

berpindah tempat kerja.  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna 

kerja bagi pria dewasa yang beberapa kali berpindah tempat kerja.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menggali dan mengetahui 

makna kerja bagi pria dewasa yang beberapa kali berpindah tempat kerja.    

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tersendiri bagi 

perusahaan terhadap beberapa hal yang dapat membuat karyawan dapat 

bekerja lebih baik karena setiap karyawan memiliki makna berbeda terhadap 

pekerjaannya. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap kinerja karyawan.  

 Selain itu dapat menjadi wacana tersendiri bagi pria dewasa untuk 

dapat memaknai pekerjaan sebagai hal positif yang akan berdampak baik pula 

terhadap kehidupannya.  


