
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pensiun dalam dunia kerja merupakan tugas perkembangan yang dapat dilihat dalam 

berbagai sudut pandang, yaitu sebagai proses, sebagai suatu peran sosial atau sebagai salah satu 

fase dalam hidup. Akan tetapi bagaimanapun juga dan dari perspektif manapun hal itu 

dipandang, ada satu hal yang pasti, pensiun adalah fenomena sosial yang kompleks dan 

menyentuh kehidupan hampir setiap orang (Hurlock, 1980). 

Dewasa ini, dengan makin meluasnya kesadaran untuk menerima pensiun yang 

diwajibkan dan tumbuhnya kecenderungan perempuan dan laki-laki untuk hidup lebih lama dari 

sebelumnya, pensiun menjadi salah satu masalah penting dalam kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana dalam Social Readjusment Rating Scale (SRRS) yang dikembangkan oleh Holmes 

dan Rahe menerangkan bahwa pensiun merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang 

menimbulkan stress dan menyebabkan perubahan yang berarti dalam hidup seseorang (Eliana, 

2003). 

Surbhakti (2008) melakukan penelitian tentang pensiun, berdasar hasil survey yang 

dilakukan di Puskesmas Pembantu di Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur 

Kotamadya Pematangsiantar, ia menemukan bahwa rata-rata lansia (232 orang) yang datang ke 

Puskesmas adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan antara lain dengan diagnosa 

hipertensi yang tingkat manifestasinya dapat menyebabkan stroke yang dapat menyebabkan 

kematian. Fenomena ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pensiun adalah situasi yang 

merupakan stressor bagi lansia dan seringkali dianggap hal yang menakutkan. 

Eliana (2003) yang melakukan penelitian tentang konsep diri pensiunan di Indonesia, 

menyimpulkan bahwa masa pensiun yang dimulai ketika orang berusia 55 tahun adalah masa 

yang menimbulkan gejolak psikologis, seperti berubahnya harga diri seseorang yang kemudian 

mempengaruhi konsep diri menjadi negatif. Dampak psikologis ini nantinya mempengaruhi 

kesehatan mental seseorang dan juga proses penyesuaian dirinya. Seseorang yang dapat 

menyesuaikan diri dengan baik pada masa pensiun memberikan dampak positif bagi seorang 
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pensiunan karena ia dapat menjalani masa pensiun dengan rasa bahagia dan bahkan dapat 

mencari pekerjaan lain. 

Kecemasan pada masa pensiun terutama terjadi saat seseorang harus mulai lagi menjalani 

kebiasaan baru. Beradaptasi, bagi sebagian orang memang bukan sesuatu yang mudah. Terutama 

bila ia mesti menyesuaikan diri dari kondisi mapan dan menyenangkan ke kondisi yang „tidak 

terbayangkan. Hal seperti ini bisa menjadi sumber stress. Selain itu, kecemasan itu juga bisa 

terjadi karena ia belum sempat memikirkan kegiatan produktif yang bisa dilakukan untuk 

mengisi waktu luangnya nanti. Perubahan di masa pensiun seperti dalam hal ekonomi karena 

tidak ada lagi income dan dalam hal pengaturan waktu karena banyaknya waktu luang di masa 

pensiun membuat seseorang harus melakukan penyesuaian diri tanpa memperhatikan apakah dia 

meninggalkan karir yang cemerlang atau pekerjaan yang tidak ada harapan (Hurlock, 1980). 

Individu yang memasuki masa pensiun sering dianggap sebagai individu yang tuna karya 

(tidak dibutuhkan lagi tenaga dan pikirannya). Anggapan semacam ini membuat individu tidak 

bisa lagi menikmati masa pensiunnya dengan hidup santai dan ikhlas. Ketakutan menghadapi 

masa pensiun, membuat banyak orang mengalami problem serius baik dari sisi kejiwaan maupun 

fisik, terlebih individu yang memiliki ambisi yang besar serta sangat menginginkan posisi yang 

tinggi dalam pekerjaannya. Hal ini akan sangat rentan bagi individu untuk mengalami goncangan 

ketika pensiun yang biasa kita kenal sebagai post power syndrome (Dinsi, 2005). 

Post power syndrome yaitu gejala kejiwaan yang kurang stabil dan muncul tatkala 

seseorang turun dari jabatan yang dimiliki sebelumnya, ditandai dengan wajah yang tampak jauh 

lebih tua, pemurung, sakit-sakitan, mudah tersinggung, merasa tidak berharga, melakukan pola-

pola kekerasan yang menunjukkan kemarahan, baik di rumah maupun tempat lain (Rini, 2001). 

Sebenarnya, post power syndrome itu sendiri hanyalah sebuah istilah yang hanya dikenal di 

Indonesia dan belum dikenal secara meluas di dalam ranah psikologi. Tetapi masyarakat 

Indonesia khususnya orang-orang yang telah pensiun sangat mengerti dan memahami makna dari 

post power syndrome itu sendiri sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih dalam karena ini 

merupakan permasalahan yang bisa terjadi bagi siapa saja yang memasuki masa pensiun. 

Post Power Syndrome hampir selalu dialami terutama orang yang sudah lansia dan 

pensiun dari pekerjaannya, hanya saja banyak orang yang berhasil melalui fase ini dengan cepat 

dan dapat menerima kenyataan dengan hati yang lapang.Namun pada kasus-kasus tertentu, 

individu tidak mampu menerima kenyataan yang ada, ditambah dengan tuntutan hidup yang 
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harus mendesak. Bila dirinya adalah satu-satunya penopang hidup keluarga, risiko terjadinya 

Post Power Syndrome yang berat semakin besar. Dukungan dan pengertian dari orang-orang 

tercinta serta lingkungan terdekat, dalam hal ini keluarga sangat membantu dan kematangan 

emosi sangat berpengaruh pada terlewatinya Post Power Syndrome. (Wardhani, dalam 

Handayani, 2009). 

Sindrom ini bisa dialami oleh pria maupun wanita, tergantung dari berbagai faktor, 

seperti ciri kepribadian, penghayatan terhadap makna dan tujuan kerja, pengalaman selama 

bekerja, pengaruh lingkungan keluarga dan budaya. Berbagai faktor tersebut menentukan 

keberhasilan individu dalam menyesuaikan diri menghadapi masa pensiun. Post power syndrome 

merupakan tanda kurang berhasilnya seseorang menyesuaikan diri. 

Secara empiris menunjukkan bahwa perempuan lebih dapat menyesuaikan dirinya 

dengan masa pensiun dibandingkan laki-laki. (Papalia dkk, 2001) menemukan bahwa meskipun 

pensiunan perempuan dan laki-laki nampaknya memiliki sikap positif terhadap pensiun, tetapi 

sikap perempuan secara signifikan lebih positif. Penelitian lain menemukan bahwa perempuan 

melihat hidup di masa pensiun lebih menyenangkan dibandingkan laki-laki. Antara laki-laki dan 

perempuan, laki-laki lebih rentan terhadap post power syndrome karena pada perempuan 

umumnya lebih menghargai relasi dari pada prestise, prestise dan kekuasaan itu lebih dihargai 

oleh laki-laki (Papalia dkk, 2001). 

Handayani (2009)  melakukan penelitian terhadap pegawai negeri sipil laki-laki yang 

telah pensiun, menemukan hasil bahwa mereka merasakan perubahan setelah pensiun yang 

mengarah ke keadaan post power syndrome, yaitu perubahan pada penglihatan, pendengaran 

serta sensorik motorik yang menurun dan perubahan emosi. Subjek merasa stres dan sedih 

karena sudah pensiun sehingga tidak dapat berbuat apa-apa lagi, selain itu subjek juga 

mengalami penurunan harga diri. Selain itu, subjek juga merasa kehilangan hubungan eksklusif 

dengan kelompok kerjanya, subjek juga merasa kehilangan lingkungan intelektualitasnya dan 

tidak dapat lagi mengembangkan potensi yang ada pada dirinya setelah pensiun.  

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa pada masa pensiun 

seseorang bisa mengalami post power syndrome, dan sindrom ini dapat dialami baik oleh laki-

laki maupun perempuan. Tetapi perbedaannya disini adalah, anggapan dalam masyarakat bahwa 

laki-laki wajib untuk bekerja, dan eksis dalam pekerjannya. Sedangkan pada perempuan, bekerja 
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bukanlah suatu kewajiban sehingga pada saat memasuki masa pensiun, laki-laki dan perempuan 

bisa berbeda dalam menyikapi post power syndrome.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Perbedaan Post 

Power Syndrome Masa Pensiun Ditinjau Dari Jenis Kelamin”. 

B. Rumusan Masalah : 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan post power 

syndrome masa pensiun ditinjau dari jenis kelamin. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan post power syndrome masa pensiun ditinjau dari jenis kelamin. 

D. Manfaat Penelitian  

1) Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam 

mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi industri dan organisasi, perkembangan dan 

sosial. 

2) Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang perbedaan post power 

syndrome ditinjau dari jenis kelamin, serta memberi pandangan dan memberi masukan kepada 

para pensiunan dalam menyikapi post power syndrome masa pensiun. 

 


