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HUBUNGAN SENSE OF HUMOR DENGAN OPTIMISME  

MENGHADAPI MASA PENSIUN 

Dwi Kartika  Mayasari 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

m4ykartika@gmail.com 

Sense of humor dikenal mampu meningkatkan optimisme personel TNI AD dalam 
menghadapi datangnya masa pensiun karena sense of humor memandang kejadian buruk 
menjadi lebih positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sense of 

humor dengan optimisme menghadapi masa pensiun. Penelitian ini   menggunakan metode 
kuantitatif korelasional dan menggunakan dua skala yaitu skala optimisme dan skala sense of 

humor. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan sampling purposif 

dimana populasi dalam penelitian ini adalah personel TNI AD yang memasuki masa pensiun 
dan berusia 50-52. Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 86 personel TNI AD yang 
akan memasuki masa pensiun. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara 
sense of humor dengan optimisme menghadapi masa pensiun setelah dianalisa menggunakan 
korelasi product moment. Jika sense of humor yang dimiliki personel TNI AD tersebut tinggi, 
maka semakin optimis dalam menghadapi datangnya masa pensiun (r = 0.679 ; p = 0.000 < 
0,01). 

Kata Kunci : optimisme, sense of humor, masa pensiun 

Sense of humor is known to increase the optimism of Army personnel in the face of the 
coming retirement because of a sense of humor looking at adverse events become more 
positive. This study aims to determine the relationship between sense of humor and optimism 
retirement. This study uses a correlational quantitative method and using two scales, namely 
scale optimism and sense of humor scale. Sampling techniques in this study using purposive 
sampling in which the population in this study were Army personnel who retire aged 50-52. 
The number of subjects in this study were 86 personnel of the Army who will retire. The 
results showed a positive relationship between sense of humor and optimism for retirement 
after analyzed using product moment correlation. If the sense of humor which is owned by the 
Army personnel is high, the more optimistic in the face of the coming retirement (r = 0679; p 
= 0.000 <0.01). 
 
Keywords: optimism, sense of humor, retirement 
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Manusia memiliki kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka 
dimana salah satu kebutuhan pokok tersebut harus dipenuhi dengan bekerja. Kebutuhan yang 
harus dipenuhi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, maupun kebutuhan 
sosiologis. Suatu pekerjaan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan materi semata, secara 
materi seseorang bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan melalui bekerja. Namun secara 
psikologis arti bekerja adalah menimbulkan rasa identitas, status, ataupun fungsi sosial. 
Dengan kata lain, orang akan merasa berharga jika ia bisa mengatakan status dan 
pekerjaannya. Semakin lama seseorang bekerja, tentunya identitas itu akan semakin melekat 
pula pada dirinya (Eliana, 2003). 

Dengan berjalannya waktu, seseorang akan menyadari bahwa tidak selamanya mereka terus-
menurus bekerja, ada saat-saat dimana seseorang harus berhenti apakah dalam waktu sebentar 
ataupun dalam waktu yang lama. Ketika mereka sudah mencapai masa tua, seseorang akan 
berhenti untuk bekerja atau pensiun baik karena kondisi fisik yang tidak mendukung atau 
dikarenakan faktor-faktor yang lain seperti kebijakan perusahaan dan peraturan Perundang-
undangan. Batas usia pensiun bagi pegawai negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 
1979 dan telah diperbarui pada tahun 2013 yang berlaku yaitu, usia 56 tahun (PP RI No.32). 
Batas usia tersebut dapat melonggar menjadi 58, 60 atau 65 tahun bagi yang menduduki 
jabatan tertentu yang telah diatur dalam PP tersebut. Dengan kata lain, pensiun merupakan 
kenyataan yang pasti akan dihadapi oleh seseorang yang memiliki pekerjaan. 

Setiap individu berbeda dalam menghadapi masa pensiun tersebut. Bagi sebagian orang, 
pensiun kerap kali dianggap sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan, terlebih lagi pada 
karyawan yang terbiasa untuk bekerja atau beraktifitas, dikarenakan perubahan drastis yang 
akan dihadapinya nanti seperti perubahan  ekonomi yang mencakup pendapatan dan 
pengeluaran, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sosial dan pergaulan yang tidak akan sama 
seperti sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa masa-masa pensiun dapat mempengaruhi  
keadaan  psikologis dan membuat individu tidak lagi mampu melihat dirinya sebagai anggota 
yang produktif terkait dengan kontribusi atau peranan dalam masyarakat (Charles, 2002). 
Karyawan yang belum mempersiapkan atau belum siap dengan datangnya masa pensiun 
cenderung mengalami depresi dan cemas ketika menghadapi masa pensiun, oleh karena itu 
pensiun harus dipersiapkan agar karyawan terhindar dari sikap depresi, cemas dan perasaan 
tidak berguna dan memandang masa pensiun sebagai hal yang menyenangkan karena mereka 
bisa menikmati masa tua tanpa harus bekerja. 

Masa pensiun sering menimbulkan perasaan tidak berguna yang dirasakan seseorang baik 
dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Seseorang yang akan mendekati 
masa pensiun, tidak jarang menunjukkan sikap atau perilaku yang berlawanan pada saat 
mendekati masa pensiun yang ditandai munculnya kecemasan. Penelitian lain terhadap 
pegawai negeri sipil di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan didapatkan hasil bahwa sebanyak 
64%  pegawai mengalami kecemasan ketika menghadapi masa pensiun, hal yang paling 
dominan menimbulkan kecemasan adalah tidak ada sumber pemasukan yang memadai setelah 
memasuki masa pensiun (Anggraini, 2000). 
 
(Brill dan Hayes, 2008) mengatakan bahwa aspek yang menyertai kecemasan menghadapi 
masa pensiun antara lain adalah : 1). Turunnya penghasilan, penghasilan/pendapatan keluarga 
akan menurun drastis, hal ini akan mempengaruhi kegiatan rumah tangga. 2). Kesempatan 
untuk membantu dalam kehidupan sosial, dengan tibanya pensiun kegiatan untuk membantu 
sesama kurang bisa dilaksanakan karena keadaan fisik maupun ekonomi yang tidak 
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memungkinkan. 3). Kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, hubungan sosial yang 
terjalin tidak sama seperti saat masih belum pensiun. 4). Identitas diri. Identitas diri disini 
berkaitan dengan hilangnya status, baik jabatan seperti pangkat dan golongan maupun status 
sosialnya. 5). Berlalunya waktu dari kegiatan-kegiatan yang khusus. Kegiatan-kegiatan yang 
biasanya dilakukan secara rutin dan terkadang membuat sibuk, akan hilang dengan datangnya 
masa pensiun. 6). Pikiran dan perasaan. Suatu persepsi baik negatif ataupun positif, Orang 
yang kurang percaya pada potensi diri sendiri dan kurang mempunyai kompetensi yang baik 
akan cenderung pesimis dalam menghadapi masa pensiunnya karena merasa cemas dan ragu 
akan perubahan pola hidup yang baru. 7). Lingkungan untuk pencapaian status sosial, 
seseorang yang bekerja akan dianggap bahwa mereka memiliki status sosial yang tinggi. 8). 
Kapasitas seseorang untuk bekerja sama secara efektif dengan lingkungannya, proses ini 
mempengaruhi turunnya kekuatan dan tenaga yang mengakibatkan kapasitas untuk bekerja 
sama secara efektif dengan lingkungan sekitar tidak sama seperti saat waktu masih bekerja. 

Permasalahan ini biasanya akan terjadi pada karyawan/pekerja yang tidak mempersiapkan 
dirinya untuk menghadapi masa pensiun atau seseorang yang tidak memiliki bekal dalam 
memasuki masa pensiun. Sebaliknya hal ini tidak akan dialami oleh karyawan yang sudah 
memiliki persiapan untuk masa pensiunnya karena pada kenyataannya, kehadiran masa 
pensiun bukanlah keadaan tiba-tiba tetapi suatu waktu yang dapat diketahui dan dipersiapakan 
sebelumnya. Sehingga secara psikis individu akan  merasa lebih sehat karena tingkat stress 
yang terkait dengan masalah hilangnya pekerjaan dapat diminimalisir. Dalam kasus tertentu 
seseorang justru merasa lega karena terbebas dari pekerjaan yang mengikat, sehingga dapat 
menerima dengan lapang dada hadirnya masa pensiun. 

Beberapa penelitian menunjukkan banyak orang yang belum cukup siap ketika memasuki 
masa pensiun. Pensiun dianggap sebagai hari tua yang kaku, tidak produktif, sakit, 
ketergantungan, miskin, dan tidak berguna. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung 
menimbulkan permasalahan psikologis seperti munculnya rasa cemas karena tidak tahu akan 
gambaran kehidupan yang akan dihadapi kelak setelah pensiun (Rini, 2001). Hal tersebut akan 
ditunjukkan oleh perilaku mudah marah, tegang, sulit berkonsentrasi dan menurunnya 
semangat kerja (Pradono & Purnamasari, 2010). Banyak kasus yang terjadi bahwa tidak 
semua orang mempunyai pandangan yang positif tentang pensiun, hal tersebut terjadi karena 
ketidaksiapan seseorang menghadapi masa pensiun. Penelitian yang dilakukan oleh Holmes & 
Rahe (1967) mengungkapkan bahwa pensiun menempati rangking posisi 10 besar penyebab 
stress. Saat memasuki masa pensiun seseorang akan kehilangan peran sosial dimasyarakat, 
prestise, kekuasaan, kontak sosial, bahkan konsep diri akan mengalami perubahan akibat 
kehilangan peran. Banyak orang yang sebelum pensiun sudah jatuh sakit karena tidak mampu 
menghadapi kenyataan bahwa dirinya akan meninggalkan pekerjaan untuk selamanya 
(Nabari, 2009). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health tentang 
kesehatan dan pensiun di Amerika Serikat (U.S. Health and Retirement)  mereka yang telah 
pensiun mempunyai resiko 40% lebih banyak mengalami stroke dibandingkan mereka yang 
masih bekerja. Peningkatan ini lebih jelas terlihat selama 1 tahun pertama setelah pensiun. 

Dalam menghadapi permasalahan atau peristiwa yang tidak mengenakkan peran pola pikir ini 
sangat penting, seseorang menggunakan pola pikir positif cenderung lebih siap dalam 
menghadapi peristiwa yang tidak mengenakkan. Pola pikir positif erat hubunganya dengan 
sikap optimis karena energi tidak terbagi dengan perasaan negative yang membuat seseorang 
tertekan dikala menghadapi suatu permasalahan. Sedangkan pola pikir negatif menimbulkan 
kecenderungan akap sikap pesimis. Sari (2003) yang meneliti tentang hubungan berpikir 
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positif dengan kecemasan menghadapi masa pensiun dan didapatkan hasil bahwa semakin 
tinggi tingkat berpikir positif individu terhadap masa pensiun maka tingkat kecemasan 
semakin rendah. Bagi individu yang berpikiran positif juga lebih dapat menyesuaikan diri 
terhadap kejadian-kejadian yang menekan karena individu tersebut dapat lebih fokus pada 
masalah yang dihadapi sehingga dapat menentukan tindakan secara lebih tepat dan efektif. 
Oleh karena itu individu yang berpikiran positif tentunya akan memandang masa pensiun 
sebagai suatu hal yang positif. Hal tersebut akan menimbulkan sikap yang optimis dalam 
menghadapi datangnya masa pensiun. 

Seligman (2006) mendefinisikan sikap optimis sebagai suatu sikap yang mengharapkan hasil 
yang positif dalam menghadapi masalah, dan berharap untuk mengatasi stress dan tantangan 
sehari-hari secara efektif. Terbentuknya pola pikir optimis tergantung juga pada cara pandang 
seseorang pada perasaan dirinya bernilai atau tidak. Optimisme yang tinggi berasal dari dalam 
diri individu dan dukungan yang berupa penghargaan dari orang-orang tertentu membuat 
individu merasa dihargai dan berarti. Optimisme merupakan satu aspek kepribadian yang 
sangat penting dan perlu dimiliki oleh individu. Optimisme membawa seorang individu 
menjadi lebih berusaha mengeluarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki atas apa yang 
diinginkannya sehingga tidak mudah putus asa dan menyerah terhadap masalah atau 
kegagalan yang sedang dihadapinya. Individu yang memiliki sikap optimis jarang menderita 
depresi dan lebih mudah mencapai kesuksesan dalam hidup, memiliki kepercayaan, dapat 
berubah kearah yang lebih baik, adanya pemikiran dan kepercayaan mencapai sesuatu yang 
lebih dan selalu berjuang dengan kesadaran penuh (Robinson dalam Ghufron dan Risnawati ). 
Mc.Ginnis (1993) menyatakan orang yang optimis jarang merasa terkejut oleh kesulitan, 
mereka yakin memiliki kekuatan untuk menghilangkan pemikiran negatif, berusaha 
meningkatkan kekuatan diri, menggunakan pemikiran yang inovatif untuk mencapai 
kesuksesan dan berusaha gembira meskipun tidak dalam kondisi bahagia.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme adalah pendidikan, individu yang 
memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih optimis dibandingkan dengan 
individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Pekerjaan, individu yang menempati status 
jabatan lebih tinggi dalam pekerjaan cenderung lebih optimis dibandingkan dengan individu 
yang menempati jabatan yang rendah. Lingkungan, individu yang tumbuh pada lingkungan 
yang ramah, penuh dengan kasih sayang dan tingkat sosialisasi yang tinggi cenderung lebih 
optimis dibandingkan dengan individu yang tumbuh pada lingkungan yang penuh dengan 
konflik. Konsep diri, individu yang memiliki konsep diri tinggi cenderung lebih optimis 
dibandingkan dengan individu yang memiliki konsep diri rendah (Seligman, 2006).    

Sense of humor dapat mengurangi kecemasan dilandaskan pada beberapa penelitian yang 
menunjukkan bahwa sense of humor yang baik bisa membangkitkan penilaian kognitif dari 
negatif menjadi positif. Pada penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa seseorang yang 
memiliki sense of humor yang tinggi akan lebih positif dalam melihat kejadian buruk menjadi 
lebih positif daripada seseorang yang memiliki sense of humor yang rendah (Kuiper’s et al, 
1993). Humor dapat membebaskan diri dari beban kecemasan dan kebingungan dalam 
menjalani masa pensiun, hal ini disebabkan karena humor dapat menyalurkan ketegangan 
batin yang ada. Melalui humor seseorang dapat menjauhkan diri dari situasi yang mengancam 
dan memandang masalah dari sudut pandang kelucuan untuk mengurangi kecemasan dan rasa 
tak berdaya. Ketegangan batin tersebut dapat dikendurkan dengan tawa, dan tawa akibat 
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mendengar humor dapat memelihara keseimbangan jiwa dalam menghadapi keadaan yang 
bertentangan dan yang tidak disangka-sangka (Kristiandi, 2009). 

Seseorang yang memiliki sense of humor cenderung mampu mengembangkan dirinya secara 
realistis. Pada prinsipnya setiap orang memiliki sense of humor yang build in  dalam dirinya. 
Humor memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia dalam 
menghadapi guncangan kesedihan untuk bangkit menjadi gembira. Humor mampu membuat 
orang menjadi rileks, segar, dan terhibur, sehingga turut mengurangi beban persoalan yang 
dirasa sangat membelenggu. Mempunyai sense of humor  mengandung banyak keuntungan, 
individu dengan sense of humor  yang lebih tinggi lebih termotivasi, lebih ceria, dapat 
dipercaya dan mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Salah satu keuntungan terbesar 
memiliki sense of humor adalah pengaruhnya pada kesehatan. Pertama, humor bisa menjadi 
perantara dalam hubungan sosial, yang mana bisa berdampak positif dalam meningkatkan 
kesehatan mental. Kedua, humor mempunyai efek secara tidak langsung pada tingkat stress. 
Ketiga, proses fisiologis yang dipengaruhi oleh humor, contohnya tertawa bisa mengurangi 
ketegangan saraf (Hartanti, 2008). 

Beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa sense of humor dapat mengubah pola pikir 
yang negatif menjadi lebih positif sehingga bisa meningkatkan optimisme personel TNI AD 
dalam menghadapi masa pensiun. Penelitian yang dilakukan oleh Kuiper's (1993) dengan 
hasil yang menunjukkan bahwa sense of humor yang baik bisa membangkitkan penilaian 
kognitif dari negatif menjadi lebih positif dan seseorang yang memiliki sense of humor  yang 
tinggi akan lebih positif dalam melihat kejadian buruk menjadi lebih positif daripada 
seseorang yang memiliki sense of humor yang rendah. Penelitian lain ( Thorsen, Powell, 
Sarmany Schuller, dan Hampes, 1997) juga menunjukkan bahwa subjek penelitian dengan 
rasa humor yang tinggi menunjukkan tingkat optimisme yang tinggi pula. Humor dan 
optimisme bisa mengurangi efek-efek negatif dari stres dan tingkat humor dan optimisme 
dikaitkan dengan strategi dukungan sosial. 

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sense of humor  dapat mengubah 
pola pikir yang negatif menjadi positif sehingga bisa meningkatkan optimisme personel TNI 
AD dalam menghadapi masa pensiun, rasa humor yang tinggi menunjukkan tingkat 
optimisme yang tinggi pula. 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada 
hubungan antara sense of humor dengan optimisme menghadapi masa pensiun ? hasil 
penelitian ini kedepannya bisa dimanfaatkan individu maupun instansi terkait untuk 
meminimalisir dampak negatif atau  permasalahan-permasalahan, meningkatkan sikap 
optimisme para Personel TNI AD dan mengurangi sikap pesimis dari personel yang belum 
mempersiapkan masa pensiun. 

Optimisme Menghadapi Masa Pensiun 

Menurut Segereston ( Ghufron dan Risnawati, 2011) optimisme adalah cara berpikir yang 
positif dan realistik dalam memandang suatu masalah. Bagi para individu yang telah 
memasuki masa pensiun maka dibutuhkan optimisme yang tinggi untuk menjalani masa 
pensiun tersebut, rasa optimisme yang tinggi akan membuat individu merasa yakin dan 
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memiliki kekuatan untuk menghilangkan pemikiran negatif, berusaha gembira meskipun tidak 
dalam kondisi gembira. 

Individu yang memiliki sikap optimis jarang menderita depresi. optimisme bermanfaat 
membuat suasana hati yang lebih positif, yang membantu untuk menangkal depresi dan 
kecemasan juga mendorong ketekunan yang lebih besar dalam menghadapi hambatan yang 
pada gilirannya kemungkinan akan menghasilkan kesuksesan yang lebih besar ( Ghufron & 
Risnawati, 2011 ). 

Optimisme adalah suatu rencana atau tindakan untuk menggali yang terbaik dari diri sendiri, 
bertanggung jawab penuh atas hidup, membangun cinta kasih dalam hidup dan menjaga agar 
antusiasme tetap tinggi (Mc. Ginnis, 1993). Mc. Ginnis juga berhasil merumuskan ciri khas 
optimis yaitu : 1). Optimis jarang merasa terkejut oleh kesulitan. 2). Optimis mencari 
pemecahan penghasilan. 3). Optimis merasa yakin bahwa individu mempunyai pengendalian 
atas masa depannya. 4). Optimis memungkinkan terjadinya pembaruan secara teratur. 5). 
Optimis menghentikan alur pemikiran yang negatif. 6). Optimis meningkatkan kekuatan 
apresiasi individu. 7). Optimis menggunakan imajinasi individu untuk melatih sukses. 8). 
Optimis selalu gembira bahkan ketika individu tidak bisa merasa bahagia. 9). Optimis merasa 
yakin bahwa individu memiliki kemampuan yang tidak terbatas. 10). Optimis membina 
banyak cinta dalam kehidupan individu. 11). Optimis suka bertukar berita baik. 12). Optimis 
menerima apa yang tidak bisa dirubah. 

Menurut Seligman (2006) ada tiga aspek cara menerangkan suatu peristiwa baik atau buruk 
terjadi untuk mengetahui individu tersebut pesimis atau optimis, yaitu :1). Permanence , 
Menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan waktu yaitu sementara atau permanen. 
Individu yang optimis menjelaskan penyebab peristiwa buruk bersifat sementara, sedangkan 
individu yang pesimis akan permanen. 2). Pervaniveness, Pengaruh suatu peristiwa terhadap 
kehidupan seseorang. Jika menghadapi peristiwa buruk individu yang optimis akan 
menjelaskan secara spesifik, sedangkan individu yag pesimis menjelaskan secara global. 3). 
Personalization, Menerangkan tentang penyebab suatu peristiwa. Individu yang optimis 
cenderung tidak mempermasalahkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan individu yang 
pesimis cenderung mempersalahkan diri sendiri secara mutlak. 

Berdasarkan beberapa pengertian optimisme dari para ahli dapat disimpulkan bahwa 
optimisme menghadapi masa pensiun adalah keyakinan yang dimiliki individu yang telah 
mengalami pemutusan hubungan kerja bahwa segala sesuatunya akan menuju kebaikan, 
masalah dalam pemutusan hubungan kerja tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan 
mempengaruhi kehidupan individu tersebut sehingga individu tersebut berhasil dimasa 
mendatang. 

Sense of humor 

Sense of humor adalah bentuk dari strategi koping yang membantu individu dalam menilai 
situasi stress menjadi lebih positif seperti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang 
menimbulkan stress dan menilai kembali situasi yang menyebabkan stress dengan 
menginterpretasikan kejadian tersebut sebagai proses kedewasaan (Abel, 2002). Sense of 

humor dapat membantu meningkatkan penilaian secara kognitif yang negatif menjadi lebih 
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positif (Kuiper et al, 1993). 

Sense of humor adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan humor sebagai cara 
menyelesaikan masalah, keterampilan untuk menciptakan humor, kemampuan menghargai 
dan menanggapi humor, serta menanggapi orang-orang yang humoris (Permana, 2009). Sense 

of humor atau yang biasa disebut dengan kepekaan humor, menurut Meredith merupakan 
kemampuan untuk menertawakan semua hal termasuk dirinya sendiri dan tetap mencintai dan 
menyukainya (Fitriani & Hidayat, 2012). 

Pengertian sense of humor menurut Thorson dan Powell (2003), yaitu merupakan 
multidimensi dan didalamnya termasuk kemampuan untuk membuat humor, mengenali 
humor, mengapresiasikan humor, menggunakan humor sebagai mekanisme coping untuk 
mencapai tujuan sosial. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sense of humor adalah kemampuan 
humor seseorang untuk mengubah keadaan menjadi lebih menyenangkan dan bisa 
memandang kejadian buruk dengan pemikiran positif. 

Humor berperan dalam  kehidupan sehari-hari, ini dapat dilihat dari fungsi yang diberikan 
humor. Fungsi humor dibagi menjadi empat, yaitu : 1). Fungsi fisiologik, humor dan bermain 
dapat mengalihkan susunan kimiawi internal seseorang dan mempunyai akibat yang sangat 
besar terhadap tubuh seseorang termasuk sistem saraf, peredaran darah, endokrin, dan sistem 
kekebalan. 2). Fungsi psikologik, humor efektif menolong orang menghadapi kesukaran. 3). 
Fungsi pendidikan, humor dan tertawa menyebabkan seseorang lebih waspada, otak 
digunakan, dan mata bersinar. Humor dan tertawa merupakan alat belajar yang penting. 4). 
Fungsi  sosial, humor tidak saja digunakan untuk mengikat seseorang atau kelompok yang 
disukai tetapi juga dapat menjauhkan seseorang dari orang atau kelompok yang tidak disukai 
(Kristiandi, 2009). 

Eysenck (dalam Martin dan Lefcourt, 1983) menyatakan bahwa batasan-batasan yang 
digunakan dalam Sense of Humor terdiri dari tiga cara, yaitu: 1). The Conformist Sense, yaitu 
tingkat kesamaan antara individu satu dengan lainnya dalam mengapresiasi materi-materi 
humor. Hal ini menunjukkan kemampuan individu dalam menanggapi atau pun memberikan 
penghargaan terhadap humor ; 2). The Quantitative Sense, yaitu seberapa sering idividu 
tersenyum dan tertawa, serta seberapa mudah individu merasa gembira. Hal ini menunjukkan 
kemampuan individu dalam menggunakan humor sebagai cara dalam menyelesaikan masalah, 
karena efek senyum dan tertawa akan dapat mengurai ketegangan atau kekakuan; 3). The 

Productive Sense, yaitu seberapa banyak individu menceritakan cerita-cerita lucu dan 
membuat individu lain gembira. Dalam hal ini menunjukkan kemampuan atau keterampilan 
individu dalam menciptakan suatu humor. 

Sense of humor mempunyai empat aspek penting, yaitu : 1). Humor Production, bagaimana 
seseorang dapat menghasilkan, memproduksi atau melontarkan humor. 2). Uses of humor for 

coping, penggunaan humor dalam menghadapi masalah (coping), mengatasi situasi sulit 
dengan menggunakan humor. 3). Social uses of humor, penggunaan humor untuk tujuan 
sosial. 4). Attitudes toward humor and humorous people, sikap-sikap individu terhadap humor 
dan terhadap orang-orang yang humoris (Thorson dan Powel, 1997). Seseorang yang 
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memiliki sense of humor dapat berinteraksi dengan baik daripada orang yang kurang memiliki 
sense of humor, mereka yang mempunyai sense of humor  yang tinggi cenderung lebih 
imaginatif dan fleksibel, lebih terbuka untuk menerima saran orang lain dan lebih dapat 
didekati ( Kristiandi, 2009). Sense of humor juga berkorelasi secara positif dengan 
karakteristik kepribadian yang antusias, suka permainan, ,menggembirakan dan teguh, 
berkorelasi negatif dengan ketakutan, depresi, marah, tidak peduli, dan sikap menunggu 
(Hartanti, 2008).   

Sense of humor dan Optimisme 

Cara berfikir seseorang cenderung menentukan bagaimana perilaku seseorang terbentuk. Cara 
berpikir sesuai dengan cara-cara untuk mengetahui yang bersifat nonverbal, seperti perasaan 
dan emosi, kesadaran yang berkenaan dengan merupakan karakteristik individu yang lebih 
dominan dalam mengunakan otak kanan (DePorter 2004). Otak kanan berperan besar dalam 
terciptanya reaksi-reaksi emosional termasuk timbulnya kecemasan pada individu 
dikarenakan kecenderungan berfikir intuitif bukan didasarkan pada penalaran logis. Bila 
terjadi kerusakan otak kanan misalnya pada penyakit stroke atau tumor otak, maka fungsi otak 
yang terganggu adalah kemampuan visual dan emosi. Para ahli banyak yang mengatakan otak 
kiri sebagai pengendali IQ (Intelligence Quotient), sementara otak kanan memegang peranan 
penting bagi perkembangan EQ (Freed, 1997). Di sisi lain, orang yang memiliki 
kecenderungan berfikir menggunakan otak kiri menurut beberapa penelitian sering terjebak 
dengan logika rasional yang berpotensi memunculkan stress. 

Sikap optimis erat kaitanya dengan konsep pola pikir positif. Berpikir positif merupakan suatu 
kesatuan cara berpikir sehat yang menyeluruh sifatnya. Mengandung gerak maju yang penuh 
dengan daya cipta atas unsur – unsur yang nyata dalam kehidupan manusia (Peale, 2006). 
Peale (1996), menambahkan berpikir positif adalah aplikasi langsung yang praktis dari teknik 
spiritual untuk mengatasi kekalahan dan memenangkan kepercayaan, keberhasilan, dan 
kesenangan. Sedangkan Albrecht (1980) berpendapat bahwa berpikir positif merupakan suatu 
pelengkap dari perhatian akan sesuatu hal yang positif dan menggunakan bahasa yang positif 
sebagai bentuk dari ekspresi pemikiran dalam diri seorang individu. 

Sense of humor yang baik bisa membangkitkan penilaian kognitif dari negatif menjadi lebih 
positif dan seseorang yang memiliki sense of humor  yang tinggi akan lebih positif dalam 
melihat kejadian buruk menjadi lebih positif daripada seseorang yang memiliki sense of 

humor yang rendah. dalam penelitian lain ( Thorsen, Powell, Sarmany Schuller, dan Hampes, 
1997) juga menunjukkan bahwa subjek penelitian dengan rasa humor yang tinggi 
menunjukkan tingkat optimisme yang tinggi pula. humor dan optimisme bisa mengurangi 
efek-efek negatif dari stres dan tingkat humor dan optimisme dikaitkan dengan strategi 
dukungan sosial. 

Satu elemen kunci untuk bisa menjalani masa pensiun dengan sukses adalah persiapan. Orang 
yang telah membuat persiapan untuk masa pensiunnya cenderung lebih sukses beradaptasi 
pada perubahan dalam hidupnya (Lo &Brown, 1999; Sterns & Gray, 1999). Sikap positif 
dalam menjalani masa pensiun dengan kesiapan menunjukkan bahwa seseorang tersebut 
memiliki sikap optimisme. 
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Alasan mengapa sense of humor  dengan optimisme terdapat hubungan karena sense of humor  
yang baik bisa membangkitkan penilaian kognitif dari negatif menjadi positif, pada sebuah 
penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki sense of humor yang tinggi akan 
lebih positif dalam melihat kejadian buruk menjadi lebih positif daripada seseorang yang 
memiliki sense of humor yang rendah (Kuiper’s et al, 1993). Rasa humor yang tinggi 
menunjukkan tingkat optimisme yang tinggi pula (Thorsen, Powell, Sarmany Schuller, dan 
Hampes, 1997). Humor dan optimisme dapat mengurangi efek-efek negatif dari stres dan 
tingkat humor dan optimisme dikaitkan dengan strategi dukungan sosial. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sense of humor memiliki hubungan erat 
dalam merubah pola pikir yang buruk menjadi lebih positif, dapat menunjukkan optimisme 
seseorang dan dapat mengurangi efek-efek negatif dari stres. 

Hipotesa 

Ada korelasi positif antara sense of humor  dengan optimisme menghadapi masa pensiun pada 
personel TNI AD. Semakin tinggi sense of humor maka personel TNI AD akan semakin 
optimis dalam menghadapi masa pensiun. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional karena peneliti ingin meneliti 
tentang korelasi dua variabel pada data yang telah terkumpul sekaligus peneliti ingin menguji 
signifikasinya. 

Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah personel TNI AD yang akan memasuki masa pensiun dan 
berjumlah 110 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah TNI AD (angkatan darat) yang 
berusia 50-52. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling purposive karena 
pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu dimana 
pertimbangan tersebut adalah pegawai yang memasuki masa pensiun dan berusia 50-52. 
Subjek dalam penelitian ini sebanyak 86 orang personel TNI AD. 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah optimisme menghadapi masa pensiun. Optimisme 
menghadapi masa pensiun adalah suatu keyakinan individu yang telah mengalami pemutusan 
hubungan kerja, dan menganggap hal tersebut dengan positif yang pasti terjadi dalam 
hidupnya sehingga meyakini bahwa peristiwa buruk yang terjadi hanya bersifat sementara. 
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Bagi para individu yang telah memasuki masa pensiun maka dibutuhkan optimisme yang 
tinggi untuk menjalani masa pensiun tersebut, rasa optimisme yang tinggi akan membuat 
individu merasa yakin dan memiliki kekuatan untuk menghilangkan pemikiran negatif, 
berusaha gembira meskipun tidak dalam kondisi gembira. 

Skala yang digunakan dalam pengukuran variabel terikat berupa skala optimisme menghadapi 
masa pensiun yang disusun oleh Fandy Achmad (2013) berdasarkan aspek yang dikemukakan 
oleh Seligman (2006) yaitu, ada tiga aspek cara menerangkan suatu peristiwa baik atau buruk 
terjadi untuk mengetahui individu tersebut pesimis atau optimis. Pengujian validitas dan 
reliabilitasnya dilakukan pada karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Skala terdiri dari 
46 item dimana 24 item favorable dan 22 item unfavorable. Adapun ketiga dimensi tersebut 
adalah permanensi (lama waktu), pervasiveness (pengaruh), personalization (sumber). 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah sense of humor. Sense of humor merupakan suatu 
strategi coping individu untuk lebih positif dalam menyelesaikan masalah. Sense of humor 
juga bisa mengubah pemikiran kognitif yang negatif menjadi lebih positif. Sense of humor 

mempunyai empat aspek penting, yaitu : 1). Humor Production, bagaimana seseorang dapat 
menghasilkan, memproduksi atau melontarkan humor. 2). Uses of humor for coping, 
penggunaan humor dalam menghadapi masalah (coping), mengatasi situasi sulit dengan 
menggunakan humor. 3). Social uses of humor, penggunaan humor untuk tujuan sosial. 4). 
Attitudes toward humor and humorous people, sikap-sikap individu terhadap humor dan 
terhadap orang-orang yang humoris (Thorson dan Powell, 1997).  

Skala yang digunakan dalam mengukur variabel bebas berupa skala sense of humor yang 
disusun oleh Sulaiman (2007) berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh Thorson dan 
powell, yaitu 1). Humor Production, bagaimana seseorang dapat menghasilkan, memproduksi 
atau melontarkan humor. 2). Uses of humor for coping, penggunaan humor dalam menghadapi 
masalah (coping), mengatasi situasi sulit dengan menggunakan humor. 3). Social uses of 

humor, penggunaan humor untuk tujuan sosial. 4). Attitudes toward humor and humorous 

people, sikap-sikap individu terhadap humor dan terhadap orang-orang yang humoris. Skala 
terdiri dari 17 item dimana 13 item favorable dan 4 item unfavorable. 

Validitas Instrumen 

Proses validasi alat ukur menggunakan metode try out. Dimana peneliti menyebarkan skala 
sense of humor dan optimisme menghadapi masa pensiun kepada masyarakat usia dewasa. 
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Tabel 1. Indeks Validitas Alat Ukur Penelitian 

Alat Ukur Item 
Diujikan 

Item Valid Indeks validitas 

Skala Sense of Humor 29 17 - 0.078 – 0.669 

Skala Optimisme 57 46 - 0.002 – 0.782 

Berdasarkan tabel 1 diperoleh hasil pada skala sense of humor dari 29 item yang diujikan, 12 
item dinyatakan gugur dan 17 item dinyatakan valid. Indeks validitas pada skala sense of 

humor yang diujikan berkisar antara -0.078 – 0.669. Pada skala optimisme menghadapi masa 
pensiun dari 59 item yang diujikan, 11 item dinyatakan gugur dan 46 item dinyatakan valid. 
Indeks validitas pada skala optimisme menghadapi masa pensiun yang diujikan berkisar 
antara -0.002 – 0.782. Perhitungan validitas pada skala sense of humor dan skala optimisme 
menghadapi masa pensiun dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 22. 

Reliabilitas Instrumen  

Tabel 2. Indeks Reliabilitas Alat Ukur Penelitian  

Alat Ukur Alpha 

Skala Sense of Humor 0.797 

Skala Optimisme 0.940 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kedua instrumen yang dipakai dalam 
penelitian ini reliable jika dibandingkan dengan syarat cronbach alpha  yaitu 0.60 atau 60%. 
Hal ini membuktikan bahwa instrumen yanng digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat 
validitas dan reliabilitas yang memadai.  

Prosedur Penelitian 

Peneliti melakukan persiapan penelitian dengan menyiapkan skala sebagai alat ukur kedua 
variabel yang akan diuji, setelah mendapatkan skala kedua variabel tersebut peneliti 
melakukan revisi terhadap item-item yang ada pada kedua alat ukur tersebut. Setelah item-
item dirasa sesuai dengan aspek-aspek kedua variabel tersebut maka peneliti melakukan 
tryout.    

Peneliti melakukan penyebaran skala try out kepada masyarakat usia dewasa dimana peneliti 
menyebarkan skala tersebut di kantor polisi, kantor satpol PP dan masayarakat. Setelah 
peneliti mengumpulkan data tryout, maka peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada 
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kedua skala tersebut dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa item yang gugur pada 
kedua skala tersebut dan kedua skala tersebut dikatakan reliabel karena telah memenuhi syarat 
cronbach alpha. Peneliti melakukan revisi terhadap item yang gugur pada kedua skala 
tersebut.  Peneliti kemudian berkunjung ke koramil-koramil terdekat yang berada di wilayah 
kabupaten pasuruan untuk memperoleh informasi tentang jumlah personel TNI AD yang akan 
memasuki masa pensiun dan meminta ijin untuk melakukan penelitian di tempat personel TNI 
AD yang akan memasuki masa pensiun bekerja. Setelah mendapatkan ijin melakukan 
penelitian dengan membawa surat pengantar dari kampus maka peneliti membagikan kedua 
skala tersebut dalam satu bandel di hari yang sudah disepakati sebelumnya. Setelah beberapa 
hari melakukan penyebaran skala maka peneliti menginput data yang diperoleh dan menguji 
korelasi kedua variabel, dalam proses ini peneliti menggunakan SPSS versi 22 sebagai 
perhitungan statistik. pada hari berikutnya peneliti melakukan kunjungan ketempat 
penyebaran skala, peneliti mengucapkan terimakasih karena sudah membantu peneliti dalam 
pengambilan data dan peneliti juga meminta surat keterangan penelitian dari masing-masing 
koramil. Validitas dan reliabilitas alat ukur serta uji korelasi dengan menggunakan product 
moment karena peneliti ingin menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen 
dengan satu variabel dependen dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah sense 

of humor sedangkan variabel dependennya adalah optimisme menghadapi masa pensiun dan 
jenis data interval. 

HASIL PENELITIAN 
 

Hasil penelitian pada 86 anggota TNI Angkatan Darat yang akan memasuki masa pensiun, 
ditunjukkan pada tabel berikut : 
 
Tabel 3. Perhitungan T-score Skala Sense Of Humor  

 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Rendah  T-score < 50 50 58,1% 
Tinggi  T-score 50 36 41,9% 
Total   86 100% 

 
Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa subjek yang memiliki sense of humor rendah 
lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang memiliki sense of humor tinggi. Hal ini 
dibuktikan dari 86 subjek yang dijadikan sample, sebanyak 50 orang memiliki kepekaan 
terhadap humor yang rendah dengan presentase 58,1% dari total subjek dan 36 orang 
memiliki kepekaan terhadap humor yang tinggi dengan presentase 41,9% dari total subjek. 
 
Tabel 4. Perhitungan T-score Skala Optimisme Menghadapi Masa Pensiun 
  

Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Rendah  T-score < 50 46 53,5% 
Tinggi  T-score ≥50 40 46,5% 
Total   86 100% 
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Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa subjek yang memiliki optimisme rendah lebih 
tinggi dibandingkan dengan subjek yang memiliki optimisme tinggi. Hal ini dibuktikan 
dengan 86 subjek yang dijadikan sampel, sebanyak 46 orang pesismis dalam menghadapi 
masa pensiun dengan presentase 53,5% dari total subjek dan 40 orang optimis dalam 
menghadapi masa pensiun dengan presentase 46,5% dari total subjek. 

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Antara Sense of Humor Dengan Optimisme Menghadapi 
Masa Pensiun 

Koefisiensi Korelasi Indeks Analisis 
Koefisiensi Korelasi (r) 
 

Koefisisiensi Determinasi (r
2
) 

 
Taraf Kemungkinan Kesalahan 
 
P(nilai Signifikansi) 
 
Sig 

0,679 
 

0,461  
 

5% (0,05) 
 

0,000  
 

<0,01  

 

Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan bahwa ada hubungan positif antara sense of 

humor dengan optimisme menghadapi masa pensiun pada personel TNI AD, semakin tinggi 
sense of humor maka personel TNI AD akan semakin optimis dalam menghadapi masa 
pensiun. Hasil analisis data menunjukkan     r = 0,679 dengan p = 0,000 (p , 0,01). 
Berdasarkan hasil korelasi tersebut, dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara sense of humor dengan optimisme menghadapi masa pensiun pada personel 

TNI AD, sehingga hipotesi yang diajukan dapat diterima. Koefisien determinasi (r
2
) yang 

diperoleh = 0,461 artinya sumbangan efektif sense of humor terhadap optimisme sebesar 
46,1%. Sebanyak 46,1% sense of humor pegawai dipengaruhi oleh optimisme pegawai dalam 
mnghadapi masa pensiun, sedangkan sisanya sebanyak 53,9% dipengaruhi oleh faktor lain.    

 

DISKUSI 

Dari penelitian ini diketahui bahwa subjek yang memiliki optimisme tinggi dalam 
menghadapi masa pensiun lebih sedikit dibanding dengan subjek dengan optimisme rendah 
dalam menghadapi masa pensiun. Hal ini dapat dilihat pada tabel T-score skala optimism 
menghadapi masa pensiun. Sebanyak 46 orang memiliki optimisme yang rendah atau pesimis 
dalam menghadapi masa pensiun dengan presentase 53,5% dan sebanyak 40 orang subjek 
yang memiliki optimisme tinggi dalam menghadapi masa pensiun dengan presentase 46,5%. 
Hal ini dapat diartikan bahwa perbandingan antara jumlah subjek yang pesimis dan optimis 
dalam menghadapi masa pensiun kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimisme bukan 
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indikator yang mendominasi dalam menghadapi masa pensiun. 

Subjek yang memiliki sense of humor tinggi lebih sedikit dibandingkan dengan subjek dengan 
sense of humor rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel T-score skala sense of humor. 
Sebanyak 36 orang memiliki sense of humor yang tinggi dengan presentase 41,9%, dan 
sebanyak 50 orang memiliki sense of humor  yang rendah dengan presentase 58,1%. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kedua variabel. Sense of humor 

menyumbang sebanyak 46,1% pada optimisme personel TNI AD dalam menghadapi masa 
pensiun sedangkan sisanya sebanyak 53,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Seperti yang telah 
disebutkan, keberhasilan seseorang dalam menghadapi masa pensiun adalah kesiapan dan 
berpikir positif ( Sari, 2003, Lo&Brown, Sterns, Gray, 1999). Faktor lain tersebut tidak dapat 
disama ratakan untuk meningkatkannya dengan mengembangkan sense of humor, tetapi bisa 
dengan menggunakan cara lain. 

Sedangkan faktor lain yang dapat mengurangi optimisme dalam menghadapi masa pensiun 
dapat berasal dari kecemasan karyawan ketika memasuki masa pensiun. Dalam penelitian 
sebelumnya menyebutkan bahwa sebanyak 64% pegawai mengalami kecemasan ketika 
menghadapi masa pensiun ( Anggraini, 2000). 

Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sense of humor berhubungan positif dengan 
optimisme menghadapi masa pensiun. Hasil tersebut juga mendukung penelitian-penelitian 
sebelumnya yang menunjukkan bahwa sense of humor yang baik dapat membangkitkan 
penilaian kognitif dari negatif menjadi lebih positif. Melalui humor seseorang dapat 
menjauhkan diri dari situasi yang mengancam dan memandang masalah dari sudut pandang 
kelucuan untuk mengurangi kecemaan dan rasa tak berdaya. Ketegangan batin tersebut dapat 
dikendurkan dengan tawa akibat mendengar humor dan itu dapat memelihara keseimbangan 
jiwa dalam menghadapi situasi yang bertentangan dan tidak disangka-sangka. Sense of humor 

juga memiliki keuntungan terhadap kesehatan dimana humor bisa meningkatkan kesehatan 
mental, tingkat stress dan mengurangi ketegangan syaraf. Humor memainkan peran penting 
dalam menjaga keseimbangan hidup manusia dalam menghadapi guncangan kesedihan untuk 
bangkit menjadi gembira. Humor mampu dijadikan sebagai koping yang sehat dalam menilai 
situasi stress (Kuiper’s et al, 1993, Kristiandi, 2009, Hartanti, 2008, Abel, 2002). 

Sirkuit otak tertentu di sistem limbik (sistem otak yang bertanggungjawab terhadap emosi) 
akan diaktifkan selama berhumor. Bagian sirkuit itu diketahui merupakan bagian sirkuit yang 
sama dan bertanggungjawab terhadap aktifitas secara emosional menyenangkan. Ini 
menjelaskan mengapa humor begitu menyenangkan dan mengapa orang berusaha 
memperpanjang pengalaman berhumor sesering mungkin. Pada saat kita mengapresiasi 
sebuah humor, area otak yang akan diaktifkan adalah prefrontal cortex, semakin lucu lelucon 
yang dipersepsinya, maka area tersebut akan semakin aktif.  

Christopher Peterson dan Martin E. Seligman (2004) membuktikan bahwa humor ternyata 
merupakan salah satu kekuatan psikologis utama manusia. Sebagai sebuah kekuatan 
psikologis, humor didefinisikan sebagai: a) Pengakuan, penikmatan dan atau pembuatan 
inkongruensi, b) Suatu pandangan ceria dalam ketidakberuntungan, c) Kemampuan membuat 
orang lain tersenyum atau tertawa. Humor memunculkan emosi positif, kemunculan emosi 
tersebut menyebabkan seseorang cenderung merasa ceria dan penuh energi, kurang depresi, 

  



15 
 

 
 

kurang cemas, kurang mudah tersinggung dan kurang tegang. Humor memiliki korelasi 
negatif  yang lemah dengan depresi, kecemasan akan kematian, pesimis dan kecenderungan 
untuk kuatir dengan berbagai masalah kehidupan. Jadi semakin tinggi humor seseorang, maka 
semakin rendah depresinya, semakin sedikit kecemasan akan kematian, lebih optimis dan 
lebih rendah kecenderungannya dengan untuk kuatir dengan berbagai masalah kehidupan. 

Penelitian sebelumnya terkait sense of humor dilakukan dengan konteks berbeda dengan 
penelitian ini, dimana penelitian sebelumnya dilakukan didunia pendidikan yaitu hubungan 
sense of humor dengan stress pada mahasiswa baru fakultas psikologi dan penelitian lain 
tentang hubungan sense of humor dengan kebermaknaan hidup pada masyarakat betawi 
(Aquarista,2014,Sulaiman,2007). Penelitian sebelumnya tentang optimisme menghadapi masa 
pensiun didampingkan dengan variabel lain, yaitu post power syndrome. Sedangkan konteks 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sense of humor untuk meningkatkan optimisme 
menghadapi masa pensiun personel TNI AD, dimana personel yang memasuki masa pensiun 
memiliki berbagai kendala baik itu bersifat psikologis maupun non-psikologis.  

Sense of humor yang tinggi dapat meningkatkan optimisme menghadapi masa pensiun pada 
personel TNI AD. Seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada beberapa kendala yang 
menyebabkan karyawan menjadi pesimis dalam menghadapi masa pensiun dimana salah 
satunya adalah belum cukup siap ketika memasuki masa pensiun. Hal ini secara langsung 
maupun tidak langsung menimbulkan permasalahan psikologis seperti munculnya rasa cemas 
karena tidak tahu akan gambaran kehidupan yang akan dihadapi kelak setelah pensiun (Rini, 
2001). Hal tersebut akan ditunjukkan oleh perilaku mudah marah, tegang, sulit berkonsentrasi 
dan menurunnya semangat kerja (Pradono & Purnamasari, 2010). Banyak kasus yang terjadi 
bahwa tidak semua orang mempunyai pandangan yang positif tentang pensiun, hal tersebut 
terjadi karena ketidaksiapan seseorang menghadapi masa pensiun. Sense of humor yang baik 
dapat membangkitkan penilaian kognitif menjadi lebih positif dan rasa humor yang tinggi 
dapat menunjukkan tingkat optimisme yang tinggi pula. Artinya sense of humor mampu untuk 
meningkatkan optimisme menghadapi masa pensiun. Hal ini berarti individu tersebut mampu 
untuk meningkatkan optimisme dalam menghadapi masa pensiun. 

Semakin dekat masa pensiun datang dirasa semakin tidak siap dan semakin cemas karena 
membayangkan tentang kehidupan setelah masa pensiun itu tiba maka individu cenderung 
merespon situasi sulit tersebut dengan hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang negatif dengan 
kata lain pesimis. Apabila individu tidak siap dengan siuasi tersebut maka hal ini akan 
berdampak pada kegiatan sehari-hari termasuk pada pekerjaannya. Namun hal tersebut 
cenderung dapat direspon dengan baik oleh individu yang memiliki sense of humor yang 
tinggi. Individu yang memiliki sense of humor yang tinggi dapat menunjukkan tingkat 
optimisme yang tinggi pula ( Thorsen, Powell, Sarmany Schuller, dan Hampes, 1997 ). 

Ketika individu tersebut mampu menceritakan cerita lucu dan membuat orang lain merasa 
gembira. Dalam hal ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk dapat menghasilkan, 
memproduksi atau melontarkan humor. Ciri pertama ini tidak hanya terjadi pada saat 
seseorang itu akan memasuki masa pensiun tetapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-
hari. Artinya seseorang tersebut memiliki keadaan psikologis lebih positif. Seseorang yang 
mampu mengolah pemikiran yang negatif menjadi lebih positif dengan menggunakan humor, 
dalam hal ini adalah masa pensiun yang dianggap sebagai situasi yang mengancam karena 
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kehidupan mereka akan berubah setelah pensiun menjadi keadaan dimana mereka bisa lebih 
banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bermain dan tertawa dengan anak-anak dan 
melakukan aktifitas yang belum bisa mereka lakukan saat masih bekerja. Hal ini bisa 
membuat individu tersebut merasa optimis dalam menghadapi masa pensiun yang akan 
datang. 

Kedua, dengan menggunakan humor dalam menghadapi masalah, mengatasi situasi sulit 
dengan menggunakan humor. Seseorang yang akan memasuki masa pensiun cenderung 
merasa cemas dengan kehidupannya setelah pensiun, hal ini membuat individu menjadi 
pesimis dalam menghadapi masa pensiun, hal ini berbeda dengan individu yang memiliki 
kepekaan humor yang tinggi. Dengan menggunakan humor dalam memandang masa pensiun 
sebagai masa yang indah dimana mereka bisa menjalankan hobi yang selama ini  tidak bisa 
mereka lakuakan sesuka hati, dimana tidak ada lagi pekerjaan yang harus diselesaikan tepat 
waktu sehingga mengurangi waktu istirahat, dimana mereka bisa pergi kemana saja dengan 
keluarga tanpa memikirkan pekerjaan. 

Ketiga, penggunaan humor untuk tujuan sosial. Dalam hal ini seseorang yang memiliki 
kepekaan humor yang tinggi cenderung lebih mudah dikenal, diingat dan lebih banyak teman 
dalam kehidupannya. Seseorang yang memiliki kepekaan humor yang tinggi cenderung 
mampu berinteraksi dengan baik, mereka menggunakan humor yang baik sebagai suatu cara 
agar mereka dapat menumbuhkan situasi yang bersahabat dan lebih santai sehingga individu 
tersebut optimis dalam menghadapi masa pensiunnya karena mereka akan diingat meskipun 
telah pensiun. Keempat, individu yang memiliki kepekaan humor tinggi cenderung mampu 
merespon suatu keadaan sebagai sesuatu yang lucu sehingga tidak terjadi ketegangan, dalam 
hal ini juga termasuk dapat merespon keadaan humor dari orang lain dan mampu menghargai 
humor yang dilontarkan oleh orang lain sehingga tercipta interaksi yang baik antar individu, 
hal tersebut mampu meningkatkan optimisme individu dalam menghadapi masa pensiun. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada korelasi positif yang 
signifikan antara sense of humor dengan optimisme menghadapi masa pensiun. Artinya 
semakin tinggi sense of humor maka semakin tinggi optimisme menghadapi masa pensiun, 
ditunjukkan dengan r = 0,679 dengan nilai p = 0,000. Selain itu sumbangan efektif sense of 

humor  dalam meningkatkan optimisme personel TNI AD dalam menghadapi masa pensiun 
sebesar 46,1% sedangkan untuk sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Sense of humor dapat dijadikan sebagai strategi coping dengan menginterpretasikan 
kejadian buruk sebagai suatu proses kedewasaan. Kemampuan humor yang tinggi 
dapat meningkatkan optimisme personel TNI AD dalam menghadapi persoalan yang 
dialami termasuk datangnya masa pensiun.  
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2. Persiapan dini perlu dilakukan dalam menghadapi datangnya masa pensiun dengan 
merencanakan kegiatan atau usaha apa yang akan dilakukan setelah pensiun sangat 
diperlukan karena hal ini cenderung mampu meningkatkan optimisme personel TNI 
AD dalam menyambut datangnya masa pensiun.  

3. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan antara sense of humor dengan 
optimisme menghadapi masa pensiun dimana keduanya berkorelasi secara positif, hal 
ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mendukung teori yang digunakan dalam 
penelitian ini. 

4. Dalam skala optimisme menghadapi masa pensiun terdapat item-item yang merupakan 
pendapat setelah menjalani masa pensiun, tetapi item tersebut dapat digunakan sebagai 
persepsi pada individu yang akan menghadapi masa pensiun. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa menghubungkan sense of humor atau 
optimisme dengan variabel lain sehingga bisa mendapatkan gambaran yang jelas 
tentang faktor apa saja yang bisa meningkatkan hal tersebut. 
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Blue print  
Skala Sense of Humor 

 

Aspek  Indikator Nomor Item Jumlah FV UF 

Humor 

production 

Bagaimana seseorang 
dapat menghasilkan, 
memproduksi atau 
melontarkan humor 

1 -- 1 

Uses of 

Humor for 

coping 

Penggunaan humor 
dalam menghadapi 
masalah (coping), 
mengatasi situasi 
sulit dengan 
menggunakn humor 

3, 4,10 -- 3 

Social uses of 

humor 

Penggunaan humor 
untuk tujuan sosial 7, 8, 13 -- 3 

Attitudes 

toward humor 

and humorous 

people 

Sikap-sikap individu 
terhadap humor dan 
terhadap orang-orang 
yang humoris 

6,11, 12, 
14, 15, 

16, 

2, 5, 9, 
17 10 

Jumlah  13 4 17 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



23 
 

 
 

Blue print  
Skala Optimisme Menghadapi Masa Pensiun 

Aspek Indikator Item Jumlah 
F UF 

Permanensi 

(lama waktu) 

Mempunyai harapan 
masa depan 10,28 3,19, 38 

14 
Mempunyai keyakinan 
untuk maju 11, 29 20 

Tidak mudah menyerah 30 4, 21 
Mempunyai semangat 
untuk berkembang 12, 31 39 

Pervasiveness 

(pengaruh) 

Mampu berpikir 
rasional 5, 22, 40 -- 

17 

Mampu mengelola 
masalah 6, 41 13, 32 

Mempunyai tujuan 
hidup 7, 42 14, 33 

Mampu menerima 
keadaan pensiu 8, 23, 43  1, 15, 34 

Personalization 

(sumber) 

Mempunyai peghargaan 
diri 16, 35 24, 44 

15 

Percaya dengan 
kemampuan sendiri 36 25, 26, 45 

Menyukai dengan diri 
sendiri 2, 17, 37 9, 46 

Mampu mengendalikan 
perasaan 18 27 

Jumlah 46 
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Reliabilitas dan Validitas Skala Sense Of Humor 

 

 
 

 Scale 
Mean if 

Item 
deleted 

Scale 
variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
alpha if 

item 
deleted 

Keterangan 

VAR00001 84.99 37.637 .315 . .776 Valid 

VAR00002 84.80 39.322 .202 . .780 Tidak 

VAR00003 84.29 36.700 .488 . .766 Valid 

VAR00004 84.40 38.562 .263 . .778 Tidak 

VAR00005 84.97 39.506 .134 . .784 Tidak 

VAR00006 84.36 39.045 .179 . .782 Tidak 

VAR00007 84.46 36.802 .448 . .768 Valid 

VAR00008 84.39 35.168 .669 . .756 Valid 

VAR00009 84.63 38.701 .367 . .775 Valid 

VAR00010 84.83 41.043 -.078 . .795 Tidak 

VAR00011 84.84 39.091 .204 . .781 Tidak 

VAR00012 84.91 37.065 .466 . .768 Valid 

VAR00013 85.01 39.551 .070 . .791 Tidak 

VAR00014 84.63 37.135 .543 . .766 Valid 

VAR00015 84.53 35.644 .665 . .758 Valid 

VAR00016 84.44 37.236 .496 . .768 Valid 

VAR00017 84.81 36.617 .608 . .763 Valid 

VAR00018 84.40 37.693 .464 . .770 Valid 

VAR00019 84.70 35.836 .656 . .759 Valid 

VAR00020 84.54 38.687 .287 . .777 Tidak 

VAR00021 84.64 40.523 .010 . .788 Tidak 

VAR00022 84.69 39.175 .127 . .786 Tidak 

VAR00023 84.56 35.787 .607 . .760 Valid 

VAR00024 85.60 44.157 -.422 . .814 Tidak 

VAR00025 84.67 38.456 .358 . .774 Valid 

VAR00026 84.63 38.208 .367 . .774 Valid 

VAR00027 84.96 38.187 .370 . .773 Valid 

VAR00028 84.91 38.746 .299 . .777 Valid 

VAR00029 84.81 41.545 -.138 . .799 Tidak 
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Reliabilitas dan Validitas Skala Optimisme Menghadapi Masa Pensiun 
 

 
 
    

 Scale 
Mean if 

Item 
deleted 

Scale 
variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
alpha if 

item 
deleted 

Keterangan 

VAR00001 179.30 257.025 -.192 . .944 Tidak 

VAR00002 179.27 249.969 .114 . .941 Tidak 

VAR00003 178.83 249.564 .161 . .940 Tidak 

VAR00004 179.53 245.354 .356 . .939 Valid 

VAR00005 179.00 250.522 .092 . .941 Tidak 

VAR00006 179.30 250.996 .097 . .940 Tidak 

VAR00007 179.00 246.029 .336 . .940 Valid 

VAR00008 179.30 249.372 .212 . .940 Tidak 

VAR00009 178.70 237.517 .679 . .937 Valid 

VAR00010 178.93 240.850 .638 . .938 Valid 

VAR00011 178.86 242.617 .511 . .938 Valid 

VAR00012 178.67 241.586 .648 . .938 Valid 

VAR00013 178.86 244.994 .471 . .939 Valid 

VAR00014 178.91 238.775 .689 . .937 Valid 

VAR00015 178.74 236.658 .702 . .937 Valid 

VAR00016 179.49 250.543 .079 . .941 Tidak 

VAR00017 178.99 243.116 .512 . .939 Valid 

VAR00018 179.04 245.433 .408 . .939 Valid 

VAR00019 178.84 246.598 .282 . .940 Tidak 

VAR00020 178.73 244.085 .497 . .939 Valid 

VAR00021 179.11 244.885 .442 . .939 Valid 

VAR00022 178.93 239.893 .663 . .938 Valid 

VAR00023 178.89 241.668 .508 . .939 Valid 

VAR00024 178.90 243.628 .583 . .938 Valid 

VAR00025 178.71 240.787 .607 . .938 Valid 

VAR00026 178.84 247.729 .311 . .940 Valid 

VAR00027 178.99 242.768 .559 . .938 Valid 

VAR00028 178.97 238.318 .624 . .938 Valid 

VAR00029 178.81 240.936 .678 . .938 Valid 
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VAR00030 179.03 252.347 -.002 . .941 Tidak 

VAR00031 178.93 244.444 .455 . .939 Valid 

VAR00032 179.10 237.661 .154 . .940 Tidak 

VAR00033 178.94 242.551 .461 . .939 Valid 

VAR00034 178.93 238.624 .727 . .937 Valid 

VAR00035 179.00 246.787 .553 . .938 Valid 

VAR00036 179.11 241.671 .691 . .937 Valid 

VAR00037 179.10 239.471 .386 . .939 Valid 

VAR00038 178.84 244.236 .583 . .938 Valid 

VAR00039 178.91 239.810 .782 . .937 Valid 

VAR00040 178.90 244.246 .509 . .939 Valid 

VAR00041 178.96 239.810 .655 . .938 Valid 

VAR00042 178.99 244.246 .497 . .939 Valid 

VAR00043 179.00 246.638 .317 . .940 Valid 

VAR00044 178.99 242.855 .584 . .939 Valid 

VAR00045 178.69 243.523 .502 . .938 Valid 

VAR00046 179.13 243.824 .519 . .939 Valid 

VAR00047 178.99 245.203 .465 . .939 Valid 

VAR00048 179.11 251.755 057 . .940 Tidak 

VAR00049 179.04 243.694 .445 . .939 Valid 

VAR00050 178.97 240.695 .548 . .938. Valid 

VAR00051 179.27 242.664 .476 . .939 Valid 

VAR00052 179.27 244.172 .371 . .939 Valid 

VAR00053 178.84 243.729 .491 . .939 Valid 

VAR00054 178.97 243.034 .563 . .938 Valid 

VAR00055 178.69 236.508 .666 . .937 Valid 

VAR00056 178.80 242.655 .496 . .939 Valid 

VAR00057 178.66 241.939 .543 . .938 Valid 
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Korelasi Sense Of Humor dengan Optimisme Menghadapi Pensiun 

 
Correlations 

 Sense of Humor Optimisme 

Sense of Humor 
Pearson Correlation 1 

,679
** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 86 86 

Optimisme 
Pearson Correlation 

,679
** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 86 86 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Frequency Table 
 
 

Sense of Humor 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
rendah 50 58,1 58,1 58,1 
tinggi 36 41,9 41,9 100,0 
Total 86 100,0 100,0  

 
 

Optimisme 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
rendah 46 53,5 53,5 53,5 
tinggi 40 46,5 46,5 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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Lampiran Skala 

 

 
 

FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

 
A. Pengantar  

Assalamualaikum Wr.Wb 
 Dengan hormat, dalam rangka penyusunan tugas akhir saya di Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang maka saya memohon bantuan saudara/i untuk mengisi 
skala dalam penelitian skripsi saya. 
 Perlu saudara/i ketahui bahwa dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah atau benar 
dan hasil dari penelitian ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Oleh karena itu 
saudara/i tidak perlu ragu-ragu untuk menjawab semua pertanyaan yang tersedia karena saya 
akan menjamin kerahasiaan jawaban yang saudara/i berikan. 
 Besar harapan saya untuk menerima kembali skala penelitian ini yang telah saudara/i 
isi. Atas kesediaan saudara/i membantu penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 
Wassalamualaikum. Wr. Wb 
 
 
 

Hormat saya, 
 

Dwi Kartika Mayasari  
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B. Petunjuk Pengisian Skala 

1. Isilah identitas anda terlebih dahulu 

2. Jawablah pernyataan dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah 
satu jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. Adapun pilihannya 
adalah : 

SS : Jika anda “Sangat Setuju” 
S : Jika anda “Setuju” 
TS : Jika anda “Tidak Setuju” 
STS : Jika anda “Sangat Tidak Setuju” 

3. Apabila anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan 
(=) pada jawaban lama dan beri tanda checklist  (√) pada jawaban yang 
baru 

4. Jawablah semua pertanyaan tanpa satupun yang terlewati 

5. Periksalah kembali semua jawaban anda sebelum mengumpulkan skala ini 
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Nama/Inisial :       Umur  : 
Jenis Kelamin :       Pekerjaan : 

 
 

SKALA I 

No Pernyataan SS S TS STS 
1 Orang lain mengakui bahwa saya sering 

melontarkan hal-hal yang lucu 
    

2 Menurut saya, membuat orang tertawa 
adalah pekerjaan yang sia-sia 

    

3 lelucon dapat membantu saya 
meringankan beban hidup 

    

4 Canda dan tawa membuat hidup saya 
merasa bahagia  

    

5 Menurut saya kata-kata kocak merupakan 
kelemahan pada diri saya 

    

6 Menurut saya ucapan-ucapan lucu dapat 
menumbuhkan kepercayaan diri saya 

    

7 Dengan bercanda saya dapat memberikan 
semangat kepada teman-teman saya 

    

8 Lelucon membuat saya semakin akrab 
dalam bergaul 

    

9 Menurut saya lelucon membuat situasi 
menjadi kacau 

    

10 Saya dapat meredakan situasi tegang 
dengan mengatakan hal-hal yang lucu 

    

11 Menurut saya lelucon membuat situasi 
obrolan menjadi semakin ramai 

    

12 Saya senang dengan komentar-komentar 
kocak dan lucu 

    

13 Saya suka lelucon karena membuat 
situasi lebih bersahabat 

    

14 Saya menghargai orang-orang yang 
melontarkan lelucon 

    

15 Orang yang melontarkan lelucon adalah 
orang yang bersahabat 

    

16 Saya tidak keberatan menjadi bahan 
tertawaan karena kekocakan saya 

    

17 Saya merasa risih jika ada orang yang 
melucu terhadap diri saya 

    

 
SKALA II 

No Pernyataan SS S TS STS 
1 Semenjak pensiun saya sulit bertemu dengan 

orang-orang penting 
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2 Saya sangat bangga akan prestasi dan pencapaian 
yang telah saya raih selama ini 

    

3 Pensiun sama dengan akhir dari kehidupan saya     
4 Saya tidak ingin melakukan apa-apa setelah 

pensiun 
    

5 Dalam memutuskan suatu perkara atau masalah 
saya mendasarkan atas bukti dan fakta yang ada 

    

6 Saya memanfaatkan waktu pensiun untuk 
melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat 

    

7 Walaupun telah memasuki usia lanjut saya masih 
memiliki impian yang ingin saya wujudkan 

    

8 Saat pensiun lebih banyak waktu yang saya 
gunakan untuk berkumpul bersama keluarga 

    

9 Pensiun merupakan tanda bahwa saya termasuk 
orang yang gagal 

    

10 Saya akan melewati masa pensiun dengan 
bahagia 

    

11 Dengan pensiun saya dapat lebih baik lagi 
bergaul dilingkungan sosial dan masyarakat 

    

12 Saya ingin tetap mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

    

13 Apabila ada masalah saya tidak tahu apa yang 
harus saya perbuat 

    

14 Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan 
sebagai seorang pensiunan 

    

15 Saya malu mengakui status saya sebagai seorang 
pensiunan 

    

16 Saya bangga terhadap diri saya atas hasil kerja 
dan pengabdian terhadap institusi tempat saya 
bekerja 

    

17 Saya berusaha olahraga teratur dan menjaga pola 
makan untuk menjaga kesehatan saya 

    

18 Dalam menyelesaikan sebuah masalah saya tetap 
berusaha untuk tenang dalam menyelesaikannya 

    

19 Saya merasa setelah pensiun saya selalu ditimpa 
banyak kesusahan/masalah 

    

20 Saya merasa sudah tua dan tidak lagi mampu 
bersaing lagi dengan orang yang lebih muda 

    

21 Pensiun menghilangkan semua impian saya     
22 Saya selalu mencari informasi kebenaran 

mengenai suatu masalah dari berbagai sumber 
yang bisa dipercaya 

    

23 Pensiun merupakan masa yang pasti saya lalui 
dan saya menerima keadaan tersebut dengan 
lapang dada 

    

24 Saya merasa tidak memiliki manfaat lagi bagi 
masyarakat 

    

25 Saya merasa tidak mampu bersaing lagi dengan     
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orang lain karena usia saya semakin bertambah 
tua 

26 Memasuki usia lanjut menyebabkan diri saya 
menjadi malas berolahraga 

    

27 Saya langsung menunjukkan amarah apabila ada 
hal yang tidak sesuai dengan pendapat saya 

    

28 Saya yakin dapat meraih kesuksesan walaupun 
telah pensiun 

    

29 Saya yakin kehidupan saya akan lebih bahagia 
meskipun telah pensiun 

    

30 Meskipun telah pensiun saya tidak ingin hanya 
berdiam diri dirumah 

    

31 Saya ingin lebih sukses daripada ketika saya 
masih bekerja 

    

32 Saya tidak tahu harus berbuat apa untuk mengisi 
waktu saya setelah pensiun 

    

33 Saya sudah tidak memiliki cita-cita atau 
keinginan apapun yang ingin saya wujudkan 

    

34 Saya bingung apa yang harus saya lakukan 
setelah saya pensiun 

    

35 Saya berusaha menjaga kesehatan diri saya     
36 Saya masih yakin bahwa keahlian yang saya 

miliki tidak berkurang sedikitpun meskipun saya 
telah memasuki usia lanjut 

    

37 Saya menikmati hidup saya karena saya sangat 
mencintai diri saya sendiri 

    

38 Saya sudah tidak memiliki angan-angan atau 
cita-cita yang ingin saya wujudkan karena diri 
saya sudah pensiun dan usia saya sudah tidak 
lagi muda 

    

39 Kesuksesan merupakan hal yang mustahil bagi 
orang yang telah memasuki usia senja seperti 
saya 

    

40 Saya lebih mengandalkan logika daripada emosi 
dalam memutuskan suatu permasalahan 

    

41 Saya bisa menyelesaikan setiap masalah yang 
saya hadapi 

    

42 Saya memiliki cita-cita yang ingin saya 
wujudkan walaupun saya telah memasuki usia 
lanjut 

    

43 Saya sangat menikmati hari-hari saya setelah 
pensiun 

    

44 Saya merasa kesehatan saya sudah tidak penting 
lagi 

    

45 Pensiun berarti diri saya sudah tidak lagi 
memiliki manfaat apapun 

    

46 Saya membenci diri saya karena saya sudah 
tidak lagi berguna 
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