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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap menghadapi 
masa pensiun, penyesuaian diri menjelang masa pensiun, serta mengetahui 
pengaruh sikap menghadapi pensiun terhadap penyesuaian diri menjelang masa 
pensiun pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jabatan eselon IV-II di 
Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2006. 
 Penelitian ini merupakan penelitian populasi atau studi populasi yaitu 
pengambilan data dari semua anggota populasi tanpa ada pengambilan sampel. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologis 
yang berupa skala sikap dan skala penyesuaian diri. Uji validitas instrumen 
menggunakan rumus product moment Pearson dengan skor standar yang 
digunakan yaitu 0,264 dan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha 
dengan taraf signifikansi 0,05. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi satu prediktor. 
 Hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS 12 didapatkan 
angka F sebesar 52,667 dengan harga p sebesar 0,000 skor ini lebih kecil dari taraf 
signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 (0,000<0,05) dengan demikian hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa ada pengaruh sikap menghadapi pensiun terhadap 
penyesuaian diri menjelang masa pensiun pada PNS yang memiliki jabatan eselon 
IV-II di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006. Besarnya 
indeks determinasi menunjukkan bahwa sikap menghadapi pensiun berpengaruh 
terhadap penyesuaian diri menjelang masa pensiun sebesar 65,8% sedangkan 
sisanya sebesar 34,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam 
penelitian ini. Dari jumlah keseluruhan 36 orang responden yang diteliti, terdapat 
3 orang responden yang memiliki sikap yang positif terhadap masa pensiun, 32 
orang memiliki sikap yang sedang dan sisanya sebanyak 1 orang responden 
memiliki sikap yang negatif terhadap masa pensiun. Untuk variabel penyesuaian 
diri terdapat 4 orang yang memiliki penyesuaian diri yang positif menjelang masa 
pensiun, 32 orang memiliki penyesuaian diri yang sedang dan tidak ada responden 
yang memiliki penyesuaian diri yang negatif menjelang masa pensiun. 
 Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu bahwa 
PNS eselon IV-II di Kabupaten Tegal tahun 2006 telah memiliki sikap yang 
positif dalam menghadapi masa pensiun serta penyesuaian diri yang positif 
menjelang masa pensiun. Terdapat pengaruh yang positif sikap menghadapi 
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pensiun terhadap penyesuaian diri menjelang masa pensiun. Semakin positif sikap 
yang dimiliki maka akan semakin positif pula penyesuaian dirinya. 
 Saran yang dapat diberikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 
yaitu sebagai langkah antisipatif, PEMKAB perlu mempertimbangkan untuk 
mengadakan program bimbingan dan perencanaan pra pensiun bagi PNS eselon 
IV-II menjelang pensiun, sehingga para PNS yang hendak menghadapi pensiun 
dapat memperoleh informasi yang tepat dan bertanggungjawab mengenai 
fenomena dan persiapan menjelang masa pensiun, sehingga dari informasi 
tersebut diharapkan para PNS akan dapat memiliki persepsi yang tepat dan positif 
mengenai masa pensiun, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap 
terbentuknya sikap dan penyesuaian diri yang positif menjelang masa pensiun 
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