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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN KECEMASAN 

MENGHADAPI PENSIUN 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 

dengan kecemasan menghadapi pensiun. Subjek dalam penelitian ini adalah 

pegawai negeri sipil di Balaikota Surakarta dengan kriteria pria dan wanita dengan 

usia 57 tahun, status perkawinan menikah, dan memiliki anak. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala dukungan sosial dan skala kecemasan 

menghadapi pensiun. Analisis data menggunakan teknik korelasi product moment 

dari Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (rxy) 

= -0,461 dengan (sig.) = 0,000 (p < 0,01) yang artinya ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun.  

Hubungan negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

dukungan sosial yang diterima, maka semakin rendah kecemasan menghadapi 

pensiun. Begitu sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial yang diterima, maka 

semakin tinggi kecemasan menghadapi pensiun. Sumbangan efektif dukungan 

sosal terhadap kecemasan menghadapi pensiun sebesar 21%.  

 

Kata kunci : Dukungan Sosial, Kecemasan Menghadapi Pensiun 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to find out the relationship between social support 

with pre-retirement anxiety. Subjects in this study were civil servants at Surakarta 

City Hall with criteria men and women aged 57 years, marital status married, and 

having children. The sampling technique in this study uses purposive sampling. 

This study uses a quantitative approach. The data collection tool used in this study 

is the scale of social support and anxiety scale pre-retirement. Data analysis using 

Spearman product moment correlation technique. The results showed that the 

correlation coefficient (rxy) = -0.461 with (sig.) = 0,000 (p <0.01) which means 

that there is a very significant negative relationship between social support and 

anxiety pre- retirement. Negative relationships in this study indicate that the 

higher social support received, the lower anxiety pre-retirement. On the contrary, 

the more social support is received, the higher the anxiety pre-retirement. 

Effective contribution to social support for anxiety  pre-retirement of 21%. 

 

Keywords: Social Support, Anxiety Pre-Retirement 

 

1. PENDAHULUAN 

Pensiun merupakan masa dimana individu diberhentikan dari suatu pekerjaan 

yang sudah dilakukan selama ini sesuai dengan batas usia pensiun yang telah 
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ditetapkan. Sedangkan menurut (Fadila dan Alam, 2016) pensiun adalah 

penarikan sebagian atau seluruhnya dari pekerjaan disertai dengan perubahan 

sumber dan penurunan dari pendapatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 batas usia pensiun yaitu 58 tahun. 

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PANRB) sebanyak 752.271 Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pensiun dalam 

kurun waktu lima tahun atau pada 2016 hingga 2020. Berdasarkan data dari 

Badan Kepegawaian Negara (BKN), PNS yang akan pensiun pada tahun 2019 

sebanyak 156.050, dan naik mencapai 184.542 PNS di tahun 2020 (Ariyanti, 

2016). 

Ketika masa pensiun tiba maka tidak semua individu siap untuk 

menghadapinya bahkan hal ini dapat menimbulkan permasalahan. Terutama pada 

pegawai negeri sipil yang mempunyai aktifitas rutin yang dilakukan bertahun-

tahun lamanya. Masa pensiun merupakan masa yang penuh tantangan karena 

terjadi perubahan seperti dari aktif bekerja menjadi tidak bekerja, dari memiliki 

jabatan menjadi diam di rumah, dari mendapat penghasilan tinggi menjadi 

penghasilan yang lebih rendah, serta hilangnya relasi atau berkurangnya kontak 

sosial, yang berdampak pada munculnya gangguan secara fisiologis dan 

psikologis. Perubahan yang dialami pada masa pensiun membutuhkan 

penyesuaian diri, agar masa pensiun dapat berjalan dengan baik yaitu bebas dari 

stres, kecemasan dan kesepian (Biya & Suarya, 2016). 

Ketika memasuki masa pensiun individu seharusnya merasa senang karena 

telah mencapai puncak kariernya. Individu dapat menikmati hidupnya dengan 

lebih santai, tenang, rileks, dan bahagia karena sudah tidak lagi memiliki beban 

pekerjaan. Saat pensiun tiba maka individu memiliki lebih banyak waktu 

berkumpul dengan anggota keluarga, pasangan dan teman-temannya, serta dapat 

melakukan aktivitas yang disukai seperti hobi sehingga dapat meningkatkan 

kualitas kesehatan seseorang karena berkurangnya tekanan beban kerja dan 

akhirnya dapat memaknai dan menjalani kehidupannya dengan penuh keoptimisan 

(Aidit, 2000).  
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Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak orang yang belum siap 

memasuki masa pensiun. Pensiun seringkali dianggap sebagai kenyataan yang 

tidak menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba sebagian orang sudah 

merasa cemas, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan (Sutrisno, 2013). 

Pandangan negatif inilah yang dapat menyebabkan individu mengalami 

kecemasan.  

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini 

(2000) terhadap pegawai negeri sipil di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 

terdapat sebanyak 64% pegawai negeri sipil mengalami kecemasan ketika 

menghadapi masa pensiun. Hal ini terjadi karena tidak ada sumber pemasukan 

lagi apabila pensiun sudah tiba.  

Menurut hasil penelitian Widiastuti (2008) menunjukkan bahwa pada 

umumnya seseorang mengalami kecemasan adalah karena ketidakpastian 

karyawan dalam menghadapi pensiun yang disebabkan masih banyaknya 

tanggungan yang harus diselesaikan.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih dan Mu’in 

(2013) diperoleh hasil (sig) = 0,027 (p ≤ 0,05) yang berarti ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun.  

Penyebab terjadinya kecemasan menghadapi pensiun disebabkan oleh 

beberapa faktor. Menurut Pradono & Purnamasari (2010) menyebutkan beberapa 

penyebab utama dari kecemasan menghadapi pensiun adalah faktor fisik 

(berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan mengingat yang semakin menurun), 

faktor sosial (tidak adanya dukungan sosial dari masyarakat berupa penghargaan 

terhadap pekerjaannya yang akan membuat individu merasa tidak berguna) dan 

faktor ekonomi (berkaitan dengan penurunan pendapatan yang biasanya 

diperoleh). Dalam penelitian ini faktor dari kecemasan menghadapi pensiun yang 

akan diteliti yaitu dukungan sosial individu yang akan memasuki masa pensiun. 

yang termasuk dalam faktor sosial.  

Dukungan sosial merupakan pertukaran interpersonal yang dicirikan oleh 

perhatian emosi, bantuan instrumental, penyediaan informasi, atau pertolongan 

lainnya (Taylor, Peplau, & Sears, 2009). Individu yang tengah menghadapi masa 
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pensiun membutuhkan individu lain yang dapat membuat individu yang menjalani 

masa pensiun merasa dicintai dan diperhatikan sehingga dapat menyesuaikan diri 

dalam menjalani masa pensiun. 

Salah satu krisis yang dihadapi para pegawai atau pekerja yang dapat 

menimbulkan masalah psikologis kecemasan adalah masalah pensiun. Untuk 

mencegah atau mengatasi masalah kecemasan menghadapi pensiun dibutuhkan 

dukungan sosial.  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, pokok 

permasalahan yag akan diteliti adalah apakah ada hubungan Hubungan antara 

Dukungan Sosial dengan Kecemasan Menghadapi Pensiun? 

Kecemasan menghadapi pensiun menurut Wanti (2008), adalah suatu 

perasaan tidak menyenangkan yang timbul pada individu karena khawatir, 

bingung, tidak pasti akan masa depannya dan belum siap menerima kenyataan 

akan memasuki masa pensiun dengan segala akibatnya. Kecemasan menghadapi 

masa pensiun adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan dan bersifat 

subjektif yang dialami oleh individu yang akan memasuki masa pensiun (Pradono 

& Purnamasari (2010). 

Aspek dari kecemasan menurut Ghufron dan Rini (2014) terdiri dari tiga 

aspek: a) Fisiologis, aspek fisiologis merupakan reaksi yang ditampilkan oleh 

tubuh terhadap sumber kekhawatiran. Reaksi ini berkaitan dengan sistem syaraf 

yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh sehingga timbul reaksi 

dalam bentuk jantung berdetak lebih cepat, nafsu makan berkurang, sulit tidur, 

kepala pusing, banyak berkeringat. b)Emosional, aspek emosional merupakan 

kekhawatiran yang berpengaruh terhadap persaan seseorang, seperti perasaan 

keprihatinan, ketegangan, sedih, gelisah, takut, khawatir,  mencela diri sendiri 

atau orang lain. c) Kognitif, aspek kognitif merupakan kekhawatiran yang 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir jernih sehingga dalam memecahkan 

masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, ketika 

seseorang sedng cemas menghadapi pensiun maka akan mengalami kesulitan 

berpikir rasional dalam mengambil keputusan dan mengalami keraguan terhadap 

diri.  
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Pradono & Purnamasari (2010) membagi penyebab kecemasan menghadapi 

masa pensiun kedalam beberapa faktor, sebagai berikut: 1) Faktor Fisik, kekuatan 

dan daya ingat yang semakin menurun membuat individu merasa dirinya tidak 

dibutuhkan lagi sehingga timbul kecemasan. 2) Faktor Sosial, tidak adanya 

dukungan sosial dari masyarakat berupa penghargaan terhadap pekerjaannya yang 

akan membuat individu merasa tidak berguna. 3) Faktor Ekonomi, berkurangnya 

penghasilan pokok dan tambahan yang biasanya diperoleh dianggap sebagai 

beban sehingga muncul reaksi kecemasan pada individu tersebut. 4) Faktor 

Psikologis, individu merasa tidak dibutuhkan lagi dengan kondisi fisik yang 

menurun, daya ingat berkurang, merasa tidak dihormati dan tidak dihargai serta 

merasa diremehkan membuat individu merasa cemas. 

Dukungan ssial menurut Sarafino (1998) dimaknai sebagai kenyamanan, 

perhatian, penghargaan ataupun bantuan yang diterima individu dari orang lain. 

Aspek-aspek dari dukungan sosial menurut Sarafino (1998) dibagi menjadi lima 

aspek antara lain: 1) Dukungan emosional ,  mengacu pada bantuan yang 

berbentuk empati, kepedulian dan perhatian terhadap individu yang akan 

menghadapi masa pensiun. 2) Dukungan penghargaan terjadi lewat ungkapan, 

penghargaan atau penilaian yang positif, serta dorongan untuk maju dan semangat 

bagi individu akan menghadapi pensiun. 3) Dukungan ini mencakup dukungan 

langsung seperti saat orang memberikan atau meminjamkan uang atau 

pertolongan berupa pekerjaan ketika orang lain menghadapi situasi yang penuh 

tekanan dan stres. 4) Dukungan informasi adalah dukungan yang diberikan 

dengan cara memberikan nasehat, saran atau cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah. 5) Dukungan jaringan sosial, bentuk dukungan ini 

akan membuat individu yang akan menghadapi  pensiun merasa sebagai anggota 

dari suatu kelompok yang memiliki kesamaan minat dan aktifitas sosial 

dengannya.   

Faktor dari dukungan sosial menurut Myers (dalam Maslihah, 2011), 

diantaranya: 1) Empati merupakan turut merasakan kesusahan orang lain dengan 

tujuan mengantisipasi emosi dan motivasi tingkah laku untuk mengurangi 

kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan orang lain.  2) Norma dan nilaisosial 
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berguna untuk membimbing individu untuk menjalankan kewajiban dalam 

kehidupannya. 3) Hubungan timbal balik perilaku sosial antara cinta, pelayanan, 

dan informasi. Keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi. 

2. METODE  

Metode dalam penelitian ini menggunakan angket. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai 

negeri sipil di Balaikota Surakarta yang berjumlah 100 dengan kriteria pria dan 

wanita dengan usia 57 tahun, dengan status perkawinan menikah dan mempunyai 

anak. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berupa 

skala. Bentuk skala yang digunakan adalah model skala Linkert. Skala pertama 

yaitu skala dukungan sosial yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 

dukungan sosial menurut Sarafino (1998) yaitu dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan jaringan 

sosial. Skala dukungan sosial terdiri dari 42 aitem dimana 21 aitem merupakan 

pernyataan favorabel sedangkan 21 lainnya pernyataan unfavorabel. Nilai 

koefisien reliabilitas skala dukungan sosial yaitu ( ) : 0,840.  

Skala kedua yaitu skala kecemasan menghadapi pensiun yang disusun oleh 

peneliti berdasarkan aspek–aspek kecemasan menghadapi pensiun yang 

dikemukakan oleh Ghufron dan Rini (2014) yaitu aspek fisiologis, aspek 

emosional dan aspek kognitif. Skala tersebut memiliki 31 butir pernyataan yang 

terdiri dari 14 pernyataan favorabel dan 17 pernyataan unfavorabel. Nilai 

koefisien reliabilitas skala dukungan sosial yaitu ( ) : 0,904. Sebelum kedua skala 

tersebut digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas. Uji validitas yang 

digunakan adalah pengujian validitas isi dengan menggunakan pendapat ahli 

(expets judgment). Nilai validitas untuk skala dukungan sosial dan skala 

kecemasan menghadapi pensiun berada pada rentang 0,6 – 0,8. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitia ini adalah teknik korelasi product moment.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil  

Berdasarkan hasil  uji normalitas menggunakan teknik  Kolmogorov Smirnov 

(KS), menunjukka bahwa pada variabel dukungan sosial, diperoleh nilai  
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Kolmogorov-Smirnov (Z) = 1,043 dengan (sig.) = 0,227 (p > 0,05). Hasil pada 

variabel kecemasan menghadapi pensiun, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov 

(Z) = 1,572 dengan (sig.) = 0,014 (p < 0,05). Sehingga hasil ini menunjukkan 

bahwa data dukungan sosial terdistribusi secara normal sedangkan data 

kecemasan menghadapi pensiun berdistribusi tidak normal.  

Berdasarkan hasil uji linieritas, diperoleh nilai F = 50,811 dan p = 0,000 (p 

< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kecemasan menghadapi pensiun 

dan variabel dukungan sosial memiliki hubungan yang searah atau linear. 

Berdasarkan hasil uji analisis data product moment dari Spearman 

diperoleh nilai koefisien korelasi r = -0,461 dengan (sig) =  0,000 (p <  0,01). 

Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun.  

Sumbangan efektif dari variabel dukungan sosial terhadap variabel 

kecemasan menghadapi pensiun sebesar 21% dapat dilihat dari koefisien 

determinasi atau r
2
 (-0,4612) = 0,21 yaitu sebesar 21 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih terdapat sekitar 79 % variabel lain yang memengaruhi kecemasan 

menghadapi pensiun.  

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel dukungan sosial memiliki rerata 

empirik (RE) sebesar 124,04 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 102,5. Berdasarkan 

kategorisasi dukungan sosial, diketahui bahwa terdapat 0% atau 0 orang termasuk 

dalam kategori sangat rendah, 0% atau 0 orang termasuk dalam kategori rendah, 

13% atau 13 orang termasuk dalam kategori sedang, 81% atau 81 orang termasuk 

kategori tinggi dan 6% atau 6 orang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dapat 

disimpulkan bahwa frekuensi dan prosentase terbanyak yaitu 81% atau 81 orang 

yang menempati kategori tinggi.  

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel kecemasan menghadapi pensiun 

memiliki rerata empirik (RE) sebesar 56,97 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 

77,5. Berdasarkan kategorisasi dukungan sosial, diketahui bahwa terdapat 18%  

atau 18 orang termasuk dalam kategori sangat rendah, 79% atau 79 orang 

termasuk dalam kategori rendah, 3% atau 3 orang termasuk dalam kategori 

sedang, 0% atau 0 orang termasuk dalam kategori tinggi, dan 0% atau 0 orang 
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termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa frekuensi dan 

prosentase terbanyak yaitu 79% atau sebanyak 79 orang yang menempati kategori 

rendah. 

3.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara 

dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun. Artinya, semakin tinggi 

dukungan sosial, maka semakin rendah kecemasan menghadapi pensiun. Begitu 

pula sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial, maka semakin tinggi 

kecemasan menghadapi pensiun.  

Terbuktinya hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan 

menghadapi pensiun mendukung teori yang dikemukakan oleh Conel (1994) yang 

menyatakan bahwa kecemasan akan rendah apabila individu memiliki dukungan 

sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Diana (Wulandari, 2016) yang berjudul 

“Kecemasan dalam menghadapi masa pensiun ditinjau dari dukungan sosial pada 

PT Semen Gresik Tbk”, dapat diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif 

yang signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun.  

Berdasarkan hasil perhitungan dan kategorisasi, subjek memiliki dukungan 

sosial yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Pendapat dari Wade dan 

Travis (2007) mengatakan keuntungan individu yang memperoleh dukungan 

sosial tinggi dapat menjadikan individu lebih optimis dalam menghadapi 

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

memenuhi kebutuhan psikologis dan mempunyai tingkat kecemasan yang lebih 

rendah, mempertinggi interpersonal skill, mempunyai kemampuan untuk 

mencapai apa yang diinginkan sehingga menjadikan individu lebih mampu untuk 

mengatasi sesuatu dan penuh semangat hidup. 

Sumbangan efektif dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi 

pensiun adalah sebesar 21% yang artinya masih terdapat 79% variabel-variabel 

lain yang berkemungkinan memengaruhi kecemasan menghadapi pensiun selain 

dukungan sosial, yaitu usia, jenis kelamin, penyesuaian diri, dan status sosial 

sebelum pensiun. 
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4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan 

menghadapi pensiun pada Pegawai Negeri Sipil Balaikota Surakarta. Artinya, 

semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin rendah kecemasan menghadapi 

pensiun. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial, maka semakin 

tinggi kecemasan menghadapi pensiun. 2) dukungan sosial pada subjek penelitian 

termasuk dalam kategori tinggi. 3) Kecemasan menghadapi pensiun pada subjek 

penelitian termasuk dalam kategori rendah. 4) Sumbangan efektif dari variabel 

dukungan sosial terhadap variabel kecemasan menghadapi pensiun sebesar 21%.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti 

mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat, diataranya :  Bagi 

instansi penelitian,  diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk menghadapi 

masa pensiun atau dengan pelatihan kewirausahaan sehingga ada keahlian yang 

dimiliki PNS ketika pensiun. Bagi Subjek Penelitian, diharapkan mampu 

mempertahankan dukungan sosial yang dimiliki, merencanakan keuangan untuk 

persiapan pensiun, menerapkan gaya hidup yang sehat, menjaga hubungan baik 

dengan teman sejawat dan menuliskan rencana kegiatan yang akan dilakukan saat 

sudah pensiun nanti. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat menggali lebih 

dalam lagi mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan 

menghadapi masa pensiun seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial sebelum 

pensiun, diharapkan dapat menggunakan metode pengambilan data yang lebih 

bervariasi, tidak hanya menggunakan skala.  
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