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A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk sebagian besar manusia 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bekerja adalah usaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik fisik maupun sosial. Seseorang bekerja karena 

ada  yang  hendak  dicapainya,  dengan  harapan  bahwa  aktivitas  kerja  yang 

dilakukannya  akan  membawanya  kepada  sesuatu  keadaan  yang  lebih  baik, 

terpenuhinya  kebutuhan  ekonomi  dan  terwujudnya  kebutuhan  sosial  dengan 

lingkungan sekitar. Sebaliknya, tanpa bekerja manusia mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan tersebut.

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.  Dengan perkataan lain,  orang merasa berharga jika ia  bisa 

mengatakan  posisi  dan  pekerjaannya.  Semakin  lama seseorang  bekerja,  tentunya 

identitas itu akan semakin melekat pula (Eliana, 2003). 

Seiring dengan berjalannya  waktu individu  dihadapkan pada suatu  kenyataan 

bahwa tidak selamanya manusia dapat bekerja, ada saatnya ketika sudah mencapai 



masa tua,  seseorang akan berhenti  dari  pekerjannya atau pensiun dan beristirahat 

untuk  dapat  menikmati  hasil  yang  diperolehnya  selama  bekerja.  Seseorang  yang 

pensiun berarti mengalami perubahan pola hidup dari bekerja menjadi tidak bekerja. 

Manusia  tidak selamanya dapat  melakukan aktivitas secara formal,  terutama bagi 

yang bekerja di lembaga atau instansi pemerintah seperti pegawai negeri sipil yang 

beraktivitas itu berhenti,  sehingga individu tersebut  harus berusaha menyesuaikan 

diri dengan perubahan yang terjadi (Rohayati dan Utami, 2007). 

Batas usia pensiun bagi pegawai negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah yang 

berlaku yaitu  usia  56  tahun (PP RI No.32).  Batas  usia  tersebut  dapat  melonggar 

menjadi 58, 60 atau 65 tahun apabila seseorang menduduki jabatan tertentu yang 

telah diatur dalam PP tersebut. Batas usia pensiun 56 tahun dimaksudkan pemerintah 

untuk memberi kesempatan bagi tenaga-tenaga muda untuk menempati kedudukan 

yang lebih bertanggung jawab (Djatmiko dan Marsono). Bagi pegawai negeri yang 

berstatus  guru,  usia  pensiun  adalah  60  tahun,  sedangkan  untuk  dosen  adalah  65 

tahun. Bagi anggota ABRI, batas usia untuk pensiun adalah 48 tahun untuk golongan 

Tamtama dan Bintara, sementara untuk golongan Perwira adalah 56 tahun (dalam 

Saragih, 2006). 

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (2008), batas usia pensiun 

(BUP) bagi pegawai negeri sipil adalah 56 tahun, BUP ini dapat saja diperpanjang 

menjadi 58 tahun, 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun, ataupun 70 tahun. Perpanjangan usia 

pensiun dari normalnya 56 tahun dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti karena 

memangku  suatu  jabatan  tertentu.  Misalnya, seorang  pegawai  yang  memangku 



jabatan  struktural  eselon  I  atau  eselon  II  dapat  saja  tetap  memangku  jabatannya 

meski telah melewati BUP normal, yaitu 56 tahun. Hal ini juga berlaku bagi jabatan-

jabatan lainnya seperti hakim, guru, ataupun jabatan lainnya yang ditentukan oleh 

presiden.  Menurut  Carik,  jika  ditinjau  berdasarkan  jumlah  pensiunan,  khususnya 

pensiunan Pegawai Negeri  Sipil  (PNS), saat  ini  terdapat hampir 4 juta pensiunan 

PNS  di  seluruh  Indonesia.  Deputi  Menpan  untuk  Sumber  Daya  Manusia  dan 

Aparatur Negara, Tasdik Kinanto mengatakan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 110 

ribu hingga 120 ribu orang PNS yang akan memasuki masa pensiun di Indonesia 

(dalam Siregar, 2008). 

Dalam menghadapi  masa pensiun,  individu umumnya mengeluarkan berbagai 

macam reaksi. Hal ini tergantung dari kesiapan dalam menghadapinya. Secara garis 

besar ada tiga sikap ataupun reaksi yang umumnya dikeluarkan seseorang, yaitu (1) 

menerima, (2) terpaksa menerima, dan (3) menolak. Sikap penolakan terhadap masa 

pensiun  umumnya  terjadi  dikarenakan  yang bersangkutan  tidak  mau  mengakui 

bahwa dirinya sudah harus pensiun (Isnaini, 2009). Dengan memasuki masa pensiun, 

seseorang  akan  kehilangan  peran sosialnya  di  masyarakat,  prestise,  kekuasaan, 

kontak sosial, bahkan harga diri akan berubah juga karena kehilangan peran (Eyde, 

dalam Eliana, 2003). 

Sebuah survey menemukan bahwa hal-hal yang bagi orang pensiun terasa hilang 

adalah uang dan orang-orang di lingkungan kerja. Sebagian besar mengatakan bahwa 

merasa  kehilangan pekerjaan  itu  sendiri,  perasaan  berguna,  peristiwa-peristiwa di 

sekitarnya maupun sikap hormat dari orang lain (Decker, dalam Rohayati dan Utami, 



2007). Orang-orang pensiunan yang terputus dari pekerjaan dan dari arus kehidupan 

menghadapi penyesuaian keuangan dan psikologis (Bradbury,  dalam Rohayati dan 

Utami, 2007). Setelah pensiun mereka dapat merasa kehilangan segalanya. Hal itu 

membutuhkan banyak penyesuaian mental termasuk dari pasangannya (Rohayati dan 

Utami, 2007). 

          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. 

Atchley (Eliana, 2003) menyatakan bahwa proses penyesuaian diri yang paling sulit 

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

mengungkapkan bahwa pensiun menempati rangking 10 besar untuk posisi stress. 

Holmes  dan  Rahe  juga  mengatakan  bahwa  pensiun  termasuk  dalam  salah  satu 

peristiwa  kehidupan  yang  muncul  dalam  kehidupan  seseorang  dan  untuk 

menghadapinya dibutuhkan suatu penyesuaian psikologis. 

          Efektivitas  dari  penyesuaian  diri ditandai  dengan  seberapa  baik  individu 

mampu menghadapi situasi dan kondisi yang berubah (Habber dan Runyon, 1984). 

Lansia yang memiliki  penyesuaian diri yang lebih baik pada fase pensiun adalah 

orang-orang lansia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan 

baik,  memiliki  relasi  sosial  yang  luas baik  keluarga  maupun  teman-teman,  dan 

biasanya  merasa  puas  dengan kehidupannya  sebelum  pensiun.  Sementara  itu 

penyesuaian diri lansia yang buruk adalah orang-orang yang tidak mengontrol hidup 

dan  emosinya  setelah  pensiun, kesulitan  membuat  transisi  dan  penyesuaian 



memasuki  usia  lanjut,  berpikir  negatif tentang  pensiun,  mengalami  stress  selama 

pensiun  seperti  layaknya  stres  saat menghadapi  kematian  pasangan  hidupnya 

(Santrock, 2002). 

          Septanti (2009) mengungkapkan, bahwa penyesuaian diri pada masa pensiun 

ini  tergantung pula pada waktu sejak dimulainya masa pensiun. Menurutnya, saat 

seorang lansia baru saja menginjak 1-4 tahun usia pensiun, perhatian dari keluarga 

sangat berarti dan penting, namun saat menginjak tahun ke-5, umumnya lansia sudah 

mampu menganggap pensiun sebagai suatu hal yang biasa,  bukan suatu hal yang 

istimewa.  Dengan kata  lain,  lansia  yang sudah menjalani  pensiun lebih dari  lima 

tahun  dapat  dianggap  sudah  terbiasa  dengan situasi  pensiun.  Sementara  menurut 

Khristiany (2007), masa penyesuaian terhadap pensiun umumnya terjadi di masa 2- 

15 tahun. Dytchwald (2006) menyatakan bahwa tahapan 2-15 tahun sesudah pensiun 

disebut sebagai tahap reorientasi.  Pada tahap ini  seseorang akan mulai mengubah 

prioritasnya,  aktivitas,  hubungan,  dan hidupnya.  Para  pensiunan  umumnya 

menyatakan  bahwa  tahap  reorientasi  ini merupakan  tahap  yang  penuh  dengan 

tantangan. Pada tahapan ini  seseorang akan mulai merasakan depresi,  kecemasan, 

dan kebosanan akibat pensiun.

          Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan MS  yang  telah  menjalani  pensiun 

selama  1 tahun masih merasa bingung dengan kondisi  barunya saat  ini.  Bingung 

hendak melakukan apa untuk mengisi hari-harinya selama di rumah setelah pensiun. 

Bila pagi, kegiatan MS hanya duduk-duduk di teras depan sambil membaca koran 

dan  terkadang  juga  malah  melamun.  Sedangkan  bila  hari  mulai  siang,  MS tidur 



sampai sore dan setelah itu jalan-jalan di sekitar rumah dan ngobrol dengan tetangga, 

atau kadang hanya duduk saja di teras sambil melihat orang yang lalu lalang lewat di 

depan  rumahnya.  Bila  malam,  MS  mengisi  waktunya  dengan  menonton  televisi. 

Melalui  rutinitas  yang  hanya  itu-itu  saja  sering  kali  membuat  MS merasa  bosan 

sekali dengan masa pensiunnya ini dan sangat ingin untuk kembali bekerja seperti 

dulu,  memenuhi  hari-harinya  dengan  rutinitas  yang baginya  lebih  menyenangkan 

dengan kesibukan bekerja (hasil  wawancara dengan MS pada tanggal 22 Agustus 

2010, pukul 14.30 ).  

          Kejadian serupa juga dialami oleh AR, yang telah menjalani pensiunnya selama 1 

tahun  8  bulan.  Masa  pensiun  penuh  dengan  kejenuhan,  karena  tidak  ada  yang  bisa 

dikerjakan. Menapaki waktu dari pagi hingga sore sangatlah lama. Tiada yang bisa di 

ajak berbincang-bincang, karena anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-

masing,  bahkan  teman-teman  juga  sudah  jarang  yang  main  ke  rumah,  AR  pun 

menjadi semakin kesepian di rumah. Masalah makin berat tatkala keadaan keuangan 

tak lagi seperti dulu, karena uang pensiun yang minim untuk kebutuhan sehari-hari 

dan  hidup pun terasa  jadi  lebih susah. Keadaan ini  makin  membuat  AR jadi  mudah 

tersinggung, mudah marah-marah dan frustasi. Hidup terasa tidak lagi bermakna. Sering 

AR berharap, seandainya saja dia bisa kembali bekerja, pasti hidupnya tidak susah 

seperti sekarang ini (hasil wawancara dengan AR pada tanggal 21 Juli 2010, pukul 

19.00).  

          Masalah penyesuaian diri adalah masalah yang lazim dialami setiap individu 

dari  satu  periode  ke  periode  kehidupan  selanjutnya.  Setiap  tahap  perkembangan 



memiliki  tugas  yang  harus  diselesaikan  dengan  baik  agar  dapat  dengan  mudah 

menempuh  tahap-tahap  perkembangan  selanjutnya  sehingga  tercapai  keselarasan 

antara tuntutan personal, biologis, sosial, dan psikologis serta tuntutan di sekitarnya. 

Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  keselarasan-keselarasan  tersebut  individu  harus 

dapat  mengembangkan  respon-respon  yang  matang  dan  bermanfaat,  namun  jika 

respon-respon  kurang  adekuat  maka  keselarasan  yang  diinginkan  tidak  terwujud. 

Begitu  pula  dengan  individu  pensiun  yang  mampu  menyelesaikan  tugas 

perkembangan pada usia pertengahan, maka individu akan dapat mencapai kepuasan 

hidup di hari tuanya (Rohayati dan Utami, 2007). Salah satu ciri pokok kepribadian 

yang sehat mentalnya adalah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian 

secara  harmonis,  baik  terhadap  diri  sendiri  maupun  terhadap  lingkungannya. 

Penyesuaian diri dalam pengertian luas adalah kemampuan rohani melakukan relasi 

yang memuaskan dengan tuntutan sosial.

          Secara  umum apabila  individu  dapat  menyesuaikan  diri  dengan perubahan 

yang  terjadi  dalam  kehidupan  maka  individu  tersebut  dikatakan  memiliki 

penyesuaian diri yang baik (well adjusment). Penyesuaian diri yang baik antara lain 

ditandai  apabila  individu  dapat  menerima  keterbatasan  yang  tidak  dapat  diubah, 

tetapi  tetap  berusaha  memodifikasi  keterbatasan  itu  seoptimal  mungkin.  Namun 

sebaliknya,  apabila  individu  tidak  dapat  menyesuaikan  dirinya  dengan perubahan 

yang terjadi maka individu dikatakan memiliki penyesuaian diri yang buruk (poor 

adjusment).  Penyesuaian  diri  yang  buruk  antara  lain  ditandai  apabila  individu 

menerima  kenyataan  secara  pasif  dan  tidak  melakukan  usaha  apapun  untuk 



mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Haber dan Runyon, 1984). 

          House (dalam Rohayati dan Utami, 2007) menjelaskan bahwa penyesuaian diri 

individu pada masa pensiun dapat dipengaruhi faktor individu tersebut maupun sosial 

khususnya  keluarga  yang  ikut  mempengaruhi  keberhasilan  individu  dalam 

menghadapi  segala  perubahan  setelah  tidak  lagi  bekerja.  Maka  individu  sangat 

membutuhkan dukungan sosial yang dapat diartikan sebagai bentuk hubungan sosial 

yang  bersifat  menolong  dengan  melibatkan  aspek  perhatian,  emosi,  informasi, 

bantuan instrumen dan penilaian.  Melalui  dukungan sosial  tersebut,  individu bisa 

merasakan adanya  kelekatan,  perasaan  memilki,  penghargaan serta  adanya  ikatan 

yang dapat dipercaya dapat memberikan bantuan dalam berbagai keadaan (Weiss, 

dalam Rohayati dan Utami, 2007). 

          Dukungan sosial  bagi  lansia  sangat  diperlukan selama lansia  sendiri  masih 

mampu memahami  makna  dukungan  sosial  tersebut  sebagai  penyokong  atau 

penopang kehidupannya. Namun dalam kehidupan lansia seringkali ditemui bahwa 

tidak  semua  lansia  mampu  memahami  adanya  dukungan  sosial  dari  orang  lain, 

sehingga  walaupun  ia  telah  menerima  dukungan  sosial  tetapi  masih  saja 

menunjukkan  adanya  ketidakpuasan,  yang  ditampilkan  dengan  cara  menggerutu, 

kecewa, kesal dan sebagainya. Dalam hal ini memang diperlukan pemahaman dari si 

pemberi  bantuan  tentang  keberadaan  (availibility)  dan  ketepatan/kelayakan 

(adequacy) dari bantuan tersebut bagi lansia, sehingga tidak menyebabkan dukungan 

sosial  yang diberikan  dipahami  secara  keliru  dan  tidak  tepat  sasaran.  Jika  lansia 

(karena berbagai alasan) sudah tidak mampu lagi memahami makna dukungan sosial, 



maka  yang  diperlukan  bukan  hanya  dukungan  sosial  namun  layanan  atau 

pemeliharaan secara sosial (social care) secara sepenuhnya. Bila yang terakhir tidak 

ini  tidak  ada  yang  melaksanakan  berarti  lansia  tersebut  menjadi  terlantar  dalam 

hidupnya (Kuntjoro, 2002). 

          Cohen dan Willy (dalam Isnaini, 2009) menyebutkan bahwa seseorang yang 

tengah  mengalami  kesulitan  membutuhkan  orang  lain  untuk  dapat menolongnya 

membangkitkan  kembali  semangat  serta  rasa  percaya  dirinya  dalam menghadapi 

kesulitan yang sedang dihadapi. Seseorang yang tengah menghadapi masa pensiun 

membutuhkan orang lain yang dapat membuatnya merasa dicintai, diperhatikan, serta 

tidak merasa sendirian dalam menghadapi masa pensiun.

          Dukungan  sosial  pada  umumnya  menggambarkan  mengenai  peran  atau 

pengaruh  serta  bantuan  yang  diberikan  oleh  orang  yang  berarti  seperti  anggota 

keluarga,  teman,  saudara,  dan  rekan  kerja.  Menurut  Saranson  dkk  (Bow,  2009) 

dukungan sosial memiliki peranan penting untuk mencegah dari ancaman kesehatan 

mental.  Individu  yang  memiliki  dukungan  sosial  yang  lebih  kecil,  lebih 

memungkinkan mengalami konsekuensi  psikis  yang negatif.  Keuntungan individu 

yang memperoleh dukungan sosial yang tinggi akan menjadi individu lebih optimis 

dalam menghadapi kehidupan saat ini maupun masa yang akan datang, lebih terampil 

dalam memenuhi kebutuhan psikologi dan memiliki sistem yang lebih tinggi, serta 

tingkat  kecemasan  yang  lebih  rendah,  mempertinggi  interpersonal  skill 

(keterampilan  interpersonal),  memiliki  kemampuan  untuk  mencapai  apa  yang 

diinginkan dan lebih dapat membimbing individu untuk beradaptasi dengan stres. 



          Pertolongan  dan  perhatian  merupakan  beberapa  ciri  dari  dukungan  sosial. 

Sarafino  (2006)  menyatakan  bahwa  dukungan  sosial  mengacu  pada  memberikan 

kenyamanan pada  orang lain,  merawatnya,  atau  menghargainya.  Pendapat  senada 

juga  diungkapkan  oleh  Sarason  (dalam  Smet,  1994)  yang  menyatakan  bahwa 

dukungan  sosial  adalah  adanya  transaksi  interpersonal  yang  ditunjukkan  dengan 

memberikan bantuan pada individu lain, dimana bantuan itu umumnya diperoleh dari 

orang yang berarti bagi individu yang bersangkutan. Dukungan sosial dapat berupa 

pemberian  informasi,  bantuan  tingkah  laku,  ataupun  materi  yang  didapat dari 

hubungan sosial akrab yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai 

dan dicintai.

          Berdasarkan hasil penelitian Septanti (2009) mengenai Hubungan Dukungan 

Sosial  dengan  Penyesuaian  Diri  Pada  Masa  Pensiun,  terhadap  40  pensiunan  di 

Perumahan Papan Bestari Pasuruan ditemukan bahwa terdapat 40 % pensiunan yang 

dikategorikan memiliki  penyesuaian  diri  yang  tinggi,  55  %  pensiunan  yang 

penyesuaian diri dengan kategori sedang, dan pensiunan yang memiliki penyesuaian 

diri dengan kategori rendah adalah sebanyak 5 %. Tinggi rendahnya penyesuaian diri 

yang dilakukan oleh para pensiunan ini sangat tergantung dari dukungan sosial yang 

diperolehnya. Dari penelitian yang sama oleh Khristiany (2007), dijelaskan bahwa 

dukungan sosial memiliki hubungan positif yang signifikan dengan penyesuaian diri 

di masa pensiun. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika dukungan sosial tinggi maka 

penyesuaian diri pada masa pensiun juga tinggi. 

          Penelitian lain yang dilakukan oleh Jattuningtias (2003) mengenai  Hubungan 



antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Pada Masa Pensiun di Perumahan 

Manisrejo I  Madiun,  menyebutkan bahwa seseorang yang memperoleh dukungan 

sosial  dari  keluarganya  akan  dapat  menyesuaikan  dirinya  dengan  lebih baik  saat 

menghadapi masa pensiun dibandingkan orang yang tidak mendapatkan dukungan 

sosial dari keluarganya. 

          Menurut Cobb (dalam  Septanti,  2009),  seseorang yang mendapat dukungan 

sosial percaya bahwa mereka dicintai dan diperhatikan, dihargai dan menjadi bagian 

dari  suatu  kelompok  sebagai  sebuah  keluarga  atau  anggota organisasi.  Peranan 

dukungan sosial yang terdiri dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat 

sangat  penting  bagi  penyesuaian  diri  seseorang  yang memasuki  masa  pensiun. 

Dengan adanya dukungan sosial maka hambatan dalam menghadapi pensiun dapat 

diatasi. Seperti dikatakan oleh Smet (dalam  Septanti,  2009),  jika seorang individu 

merasa didukung oleh lingkungannya, maka segala sesuatu akan terasa mudah ketika 

ia  mengalami  kejadian-kejadian  yang  menegangkan. Individu  yang  mempunyai 

dukungan sosial yang tinggi lebih optimis dalam menghadapi situasi kehidupannya 

saat ini maupun masa depan, mempunyai harga diri yang lebih tinggi dengan tingkat 

kecemasan  yang  lebih  rendah. Tersedianya  dukungan  sosial  dapat  membantu 

individu dalam menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dan membantu 

individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

          Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa dukungan sosial memiliki kontribusi 

terhadap  penyesuaian  diri  seseorang  di  masa  pensiun.  Semakin  tinggi dukungan 

sosial yang diterima seseorang, maka semakin baik pula penyesuaian diri seseorang 



di  masa  pensiun,  dan  begitu  pula  sebaliknya.  Karena  itu,  penulis  merasa  tertarik 

untuk  melakukan  penelitian  tentang  hubungan  antara  dukungan  sosial  dengan 

penyesuaian diri pada pensiunan PNS.

B. Tujuan Penelitian

          Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk  meneliti 

secara  empiris hubungan  antara  dukungan  sosial  dan  penyesuaian  diri  pada 

Pensiunan PNS.

C. Manfaat Penelitian

1.    Manfaat Teoritis

              Manfaat  teoritis  penelitian  ini  adalah  untuk  menambah  khazanah 

pengetahuan  dan  pengembangan  disiplin  Ilmu  Psikologi,  khususnya  di  bidang 

psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan.

2.    Manfaat Praktis

          Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.    Untuk menambah pengetahuan bagi para pensiunan PNS, akan pentingnya 

dukungan  sosial  untuk  membantu  penyesuaian  diri  pensiunan  dalam 

menghadapi masa pensiun.

b.    Bagi  para  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai 

tambahan bahan masukan dan diharapkan untuk lebih disempurnakan lagi pada 

penelitian selanjutnya.


