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Dinamika Ketahanan Stres Dalam M enghadapi Masa Pension Pada 

Personil TNI-AD Di Kodim 0201/Bima Sakti M edan 

Dian Mayling Nababan * 

Kaiman Turnip, Msi * * 

Suryani Hardjo, S.Psi, Msi *** 

ABSTRAK 

Bekerja merupakan salah satu kebutuhan manusia karena dengan bekerja 

dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sehari-hari dan dapat mengaktualisasi diri 

sehingga berguna bagi masyarakat. Dalam bekerja, manusia umumnya akan 

mengalami tahap kemunduran, yaitu suatu tahap dimana manusia mulai memasuki 

masa pensiun. Saat memasuki masa pensiun diperlukan ketahanan stres yang baik 

agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik pula. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika ketahanan 

stres dalam menghadapi masa pensiun pada personil TNI-AD. Metode penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik snowball 

yaitu teknik pengambilan responden yang bisa bertambah dalam dan selama 

proses penelitian berlangsung ataupun responden yang direkomendasikan oleh 

responden yang telah menjadi responden penelitian sebelumnya. Responden 

penelitian ini adalah personil TNI-AD yang sedang menjalani masa persiapan 

pensiun (MPP). 

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada responden I menunjukkan 

dinamika stres yang stabil dan mempunyai tingkat ketahanan stres yang baik. 

Pada responden II menampilkan dinamika stres yang tidak stabil, ditunjukkan 

dengan jarang berolahraga, tidak mempunyai pola makan teratur dan pola tidur 

Suryani Hardjo, Hardjo, Hard S.Psi, Msi *** 

ABSTRAK 
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yang tidak teratur. Pada responden III dinamika ketahanan stres juga tidak stabil, 

ditampilkan melalui pola tidur yang tidak teratur dan komunikasi dengan anak 

pertama yang tidak baik sangat mempengaruhi sensitifitas responden terhadap 

lingktmgan sekitamya. Dalam menjalani masa persiapan pensiun personil 

membutuhkan dukungan sosial, baik dari keluarga maupun rekan kerja dan 

sebaiknya tidak menjauhkan diri dari lingkungannya. 

Kata Kunci : - Pensiun 

Ketahanan Stres, 

Dukungan Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang M asalah 

Memasuki dunia baru kehidupan sebagai seorang pensiunan perlu mengubah 

diri menjadi warga masyarakat yang biasa. Warga masyarakat biasa itu terdiri 

atas pengemudi angkot, truk tangki, tukang ojek, karyawan pabrik, pedagang kaki 

lima, penjaga malam, mortar, bakul, tukang parker, tukang sayur, wiraniaga, 

pengangguran, atau pensiunan lainnya. Sekian puluh tahun terbiasa bergaul 

dengan orang-orang yang memiliki dasar pendidikan formal, pola pikir, cara 

berkomunikasi, dan perilaku etika pergaulan universal, sulit untuk mulai 

menyesuaikan diri dalam lingkungan baru yang serba informal dimana biasanya 

berada di lingkungan dengan orang-orang yang seringkali tidak mengerti 

pembicaraannya karena volume suaranya, nadanya dan istilah atau terminologi 

kata-katanya agak sulit dipahami (Sutarto, 2008). 

Sutarto (2008), juga mengatakan bahwa seorang pensiunan bisa sangat 

terkejut ketika mendapatkan dirinya memperoleh posisi yang tidak disangka

sangka, jabatan atau profesi yang diincar banyak orang, yang mungkin bisa 

mendongkrak harga dirinya. Namun, bila yang terjadi sebaliknya yaitu gaga! 

memperoleh yang diinginkan, dipersiapkan dan direncanakan berakibat dapat 

menurunkan harga dirinya. A wal masa pensiun bukan gambaran keseluruhan 

1 
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perjalanan masa pensiun, namun pengingkaran diri atas kenyataan yang dialami 

yang ketika terjadinya konflik diri. Biasanya masa krisis 2 - 3 minggu, pikiran 

tidak tenang, dan tidak realistis. Pensiun bagi pegawai yaitu melintasi batas paling 

penting dalam kehidupan dan mengubah status. Ketika menghadapi pensiun, 

setiap orang merasakan tekanan batin yang mengimpit. 

Pensiunan bagaikan mengalami kekalahan terbesar dan harus tereliminasi lalu 

tersingkirkan keluar dari lingkungan kehidupan dan pergaulan yang telah lama 

mapan. Bagi kebanyakan pegawai menghadapi dan memandang pensiun dengan 

kaca mata yang agak buram. Memasuki wilayah yang serba asing dan tidak 

menentu harus mereka jalani sendiri. Masa depan dipenuhi perasaaan waswas dan 

berbagai pertanyaan yang membingungkan. Pada umumnya ketika memasuki 

pensiun, pensiunan membayangkan kondisi yang buruk, seperti: kehilangan status 

dan penghormatan, kekurangan penghasilan, kehilangan berbagai fasilitas dan 

kemudahan, ketersisihan dari pergaulan lama dan perasaan menjadi tua 

(Suardiman, 2011). 

Lebih lanjut, Suardiman (2011 ), juga menyatakan pada saat pensiunan terjadi 

berbagai penurunan status yang disebabkan oleh penurunan berbagai aspek, 

seperti: fisiologis, psikis, dan fungsi-fungsi sensorik-motorik yang diikuti oleh 

penurunan fungsi fisik, kognitif, emosi, minat, sosial, ekonomi dan keagamaan. 

Pensiun menyebabkan berkurang atau hilangnya peran seseorang yang menjadi 

bagian dari harga dirinya, artinya proses menimbulkan stres yang berkontribusi 

pada menurunnya kesehatan fisik dan mental. Para pensiunan masa kini sebagian 
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LEMBAR PERSETUJUAN WA WANCARA 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, secara sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan dari siapapun bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

Nama : Bapak I 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Usia : 52 Tahun 

Saya telah diminta menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden 

pennelitian ini. Peneliti telah menjelaskan penelitian ini beserta tujuan dan 

manfaatnya. Dengan demikian, saya tidak keberatan memberikan informasi dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan 

akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Responden 

Bapak I 

Medan, 13 Mei 2012 

Peneliti 

Dian Mayling Nababan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBAR PERSETUJUAN WA WANCARA 

,Saya yang bertanda tangan dibawah ini, secara sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan dari siapapun bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

Nama : Bapak S 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia : 52 Tahun 

Saya telah diminta menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden 

pennelitian ini. Peneliti telah menjelaskan penelitian ini beserta tujuan dan 

manfaatnya. Dengan demikian, saya tidak keberatan memberikan informasi dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan 

akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Responden 

Bapak S 

Medan, 23 Mei 2012 

Peneliti 

Dian Mayling Nababan 
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LEMBAR PERSETUJUAN WA WAN CARA 

. Saya yang bertanda tangan dibawah ini, secara sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan dari siapapun bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

Nama : BapakE 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia : 52 Tahun 

Saya telah diminta menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden 

pennelitian ini. Peneliti telah menjelaskan penelitian ini beserta tujuan dan 

manfaatnya. Dengan demikian, saya tidak keberatan memberikan informasi dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan 

akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Respond en 

BapakE 

Medan 21 Mei2012 

Peneliti 

Dian Mayling a baban 
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