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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria 

sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh subjek, mencari informasi 

tentang subjek sesuai dengan kriteria, membuat pedoman wawancara, 

menanyakan kesediaan untuk menjadi subjek penelitian juga membuat 

surat pernyataan bahwa subjek mau menjadi subjek penelitian dan saat 

penelitian, peneliti melakukan persiapan menggunakan alat ukur 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

bahasa tubuh subjek selama wawancara berlangsung. Alat perekam 

digunakan untuk merekam hasil wawancara dari subjek. Peneliti juga 

membuat catatan untuk mencatat hal-hal penting dari wawancara yang 

berlangsung. 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Pengumpulan data 15 Mei 2018 sampai 24 Agustus 2018 diperoleh 

dari hasil observasi dan wawancara. Subjek penelitian berjumlah tiga 

orang dan kurang lebih selama tiga bulan peneliti mengumpulkan data 

juga melakukan pendekatan terhadap subjek agar penelitian dapat 

berjalan lancar. Penelitian ini diarahkan pada faktor-faktor yang 

memengaruhi konsep diri pada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
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Tabel 2 

Tahapan dan Proses Penelitian 

    

Subjek 

Perkenalan 
dan 

Pendekata
n 

Observasi dan Wawancara 
Subjek 

Wawancara 
Significant 

Other 

I Mei-Juli 15/05/2018 17/05/2018 21/07/2018 

II Juli-
Agustus 

17/07/2018 04/08/2018 18/08/2018 

III Juli-
Agustus 

21/07/2018 12/08/2018 24/08/2018 

  
 

C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a) Identitas Subjek 1 

Nama    : VH 

Usia    : 62 

Pendidikan   : D3 Sospol 

Pekerjaan Sebelum Pensiun : Pensiunan PNS Pajak 

Pekerjaan Saat Ini  : Ibu Rumah Tangga 

Lama Pensiun   : 6 Tahun 

b) Hasil Observasi saat Wawancara 

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu saat wawancara, 

selama wawancara berlangsung subjek menjawab dengan baik 

juga kooperatif. Subjek menjawab pertanyaan dengan tenang, 

santai dan diselingi dengan bercanda. Apabila pertanyaan yang 

diajukan tidak dimengerti, subjek menanyakan kembali. Saat 

wawancara berlangsung subjek sering menatap mata 
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pewawancara, sesekali diikuti gerakan tangan dan posisi duduk. 

Terkadang saat menjawab pertanyaan subjek terlihat berhenti, 

diam sejenak untuk berpikir juga memberikan jawaban yang tepat. 

Bahasa yang digunakan subjek bercampur yaitu Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Jawa. Wawancara dilakukan dirumah 

subjek secara santai dan cukup lama karena rumah subjek berada 

didekat jalan utama sedikit terganggu dengan suara kendaraan, 

orang jualan yang lewat didepan rumah subjek, ada suara 

mengelas rumah. 

c) Hasil Wawancara 

Wawancara subjek berlangsung dirumah subjek dimana 

pertama kali wawancara pada 15 Mei 2018 pukul 09.00 WIB 

dirumah subjek, sementara wawancara kedua pada 17 Mei 2018 

pukul 11.00 WIB. Pada subjek 1 ini dimensi yang mempengaruhi 

konsep diri yaitu: 

1) Diri Fisik 

Subjek merasa masih sehat dan bisa melakukan 

berbagai aktivitas seperti menyapu, memasak, olahraga 

berbelanja dan mengendarai motor. Secara ekonomi pun 

subjek berkecukupan meski penghasilan tidak sebesar dulu 

namun masih bisa memenuhi kebutuhannya dengan 

meminimalisir pengeluaran yang tidak penting. 
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2) Diri Sosial 

Subjek masih bisa berinteraksi sosial dengan 

lingkungan, tetangga, teman sebaya dan teman gereja. 

Sehingga subjek merasa dapat diterima diorang lain, 

dilingkungan dan sosial. 

3) Diri Moral 

Subjek juga memiliki pegangan moral untuk kehidupan 

sehari-hari pada norma-norma sosial sehingga subjek masih 

bisa bergaul dengan orang lain. Subjek memilih menghindari 

orang-orang yang suka bergosip karena menurutnya gosip itu 

tidak ada untungnya. Namun hal ini tidak menutup 

kemungkinan subjek untuk berinteraksi dengan orang lain. 

4) Diri Psikis 

Subjek merasa cukup bahagia dengan hidupnya dan 

masih bisa beraktivitas tanpa beban. Subjek merasa sudah 

memenuhi kebutihan-kebutuhannya, subjek tidak dibebani lagi 

dengan pekerjaan selama bekerja sehingga tidak merasa 

terbebani atau depresi meski sudah pensiun. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

subjek 1 yaitu: 

1) Kegagalan 

Pada saat wawancara dengan subjek peneliti menggali 

mengenai kehidupan subjek yang dulu sebelum menjadi 

pensiunan. Subjek termasuk orang yang berkecukupan sejak 

kecil, namun subjek menjelaskan bahwa didikan orang tua 
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subjek yang harus mandiri. Subjek selama bekerja pernah 

bermasalah dengan Kepala kantornya yang membuat subjek 

merasa malu hingga masih diingat sampai sekarang dan ada 

juga saat masalah surat kaleng yang membuat subjek 

dipindah namun hal ini tidak menurunkan hubungan subjek 

dengan rekan kerjanya. Bahkan sampai sekarang saat 

bertemu diacara pertemuan masih saling menyapa. 

2) Depresi 

Saat wawancara subjek mengatakan bahwa kehidupan 

subjek sebelum pensiun dan sesudah pensiun tidak begitu 

banyak yang berbeda, subjek juga sudah mempersiapkan 

rencana apa saja yang akan dilakukan sesudah pensiun 

sehingga subjek 1 tidak menunjukan adanya depresi setelah 

pensiun.  

3) Penyakit 

Subjek mengatakan bahwa ia tidak memiliki penyakit 

apapun. Subjek hanya merasa capek kalau bekerja terlalu 

banyak namun mengikuti kegiatan senam setiap hari jumat 

dan jalan-jalan pagi setiap sabtu atau minggu pagi. 

4) Kawan Sebaya 

Subjek mengatakan bahwa perbedaan sebelum 

pensiun bisa bertemu langsung dengan teman 

sepekerjaannya, setelah pensiun subjek masih bertemu masih 

sering bertemu diacara pertemuan pensiunan, senam. Subjek 

juga masih berkomunikasi dengan baik melalui grup WA 
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(What’s App), telefon dan setelah pensiun subjek menjadi 

lebih dekat dengan teman-temannya 

 

5) Masyarakat 

Sebelum pensiun subjek mengatakan hubungan 

bermasyarakat kurang karena sibuk dengan pekerjaan kantor, 

subjek berngkat pagi pulang malam hanya bertemu jika ada 

acara PKK atau tegur sapa saat akan berangkat kerja. Subjek 

menjelaskan perbedaan setelah pensiun, dimana subjek 

jarang bertemu diacara PKK meskipun hanya beberapa kali, 

acara 17an karena menurut dilingkungan subjek termasuk 

orang-orang sibuk. 

6) Motivasi 

Subjek sebelum pensiun menyadari akan adanya 

pensiun, subjek sampai sekarang berusaha menjaga 

kesehatan, berserah diri Tuhan. Subjek masih beraktivitas 

sama seperti saat bekerja tidak ada perubahan yang 

mendasar kecuali ekonomi namun menurut subjek tetap harus 

disyukuri karena sekarang pun anak sudah mapan jadi cukup 

nggak cukup harus dicukupi. 

7) Akibat 

Sebelum subjek menjadi pensiunan, subjek pindah-

pindah bekerja. Subjek sendiri bercerita mengalami masalah 

dengan teman saat masih aktif, masalah tersebut membuat 

subjek lebih belajar sabar, mengerti dan berserah pada Tuhan. 
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d) Hasil Wawancara dengan Significant Other 

Berdasarkan wawancara dengan anak subjek didapatkan 

hasil jika subjek cukup menikmati kehidupan setelah menjadi 

pensiunan PNS sehingga lebih aktif dengan kegiatan dirumah 

seperti PKK. Subjek masih sangat aktif dikegiatan gereja bahkan 

sekarang aktif dengan senam setiap hari Jumat, sabtu pun 

mengikuti jalan-jalan pagi. Subjek juga menghadiri perkumpulan 

reuni kantor pajak bahkan ke luar kota juga didatangi namun tetap 

melihat kemampuan jika tidak sibuk datang. Subjek pun masih 

bisa kemana-mana sendiri dan lebih aktif bertemu dengan teman-

teman kerjanya dulu. 

Subjek jarang mengeluh dan subjek cukup terbuka dengan 

keluarga, seperti subjek sakit diabetes dan anak-anaknya pun 

tahu, masalah keuangan hingga tabungan. Subjek sering 

menceritakan masa lalu pada anak agar anaknya bisa belajar dari 

subjek. 

e) Analisis Kasus Subjek 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek 

pertama ini, peneliti menemukan bahwa subjek memiliki konsep 

diri positif yang ditunjukan melalui dimensi-dimensi konsep diri. 

Dimana dimensi diri fisik masih merasa sehat dalam beraktivitas 

sehari-hari, masih berkecukupan ekoniminya. Diri sosial meliputi 

peran sosialnya dimasyarakat, digereja, acara pertemuan sesama 

pensiunan sehingga merasa diterima oleh orang lain. Diri moral 

meliputi prinsip norma sosial dimana bermasyarakat subjek 
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merasa menggosip itu tidak penting dan diri psikis subjek merasa 

cukup bahagia dengan hidupnya dan masih bisa beraktivitas 

tanpa beban. 

Subjek setelah pensiun PNS memiliki hubungan yang baik 

dengan kawan sebaya dimana subjek masih berkomunikasi 

dengan baik. Subjek juga masih aktif mengikuti kegiatan 

dilingkungan rumah, lebih dekat dengan masyarakat. Subjek lebih 

bersyukur karena sudah pensiun menjadi lebih ada waktu untuk 

keluarga juga saudara. Subjek juga pernah berpindah-pindah saat 

bekerja. Subjek pun akhirnya belajar dari pengalaman sehingga 

membuat lebih termotivasi ditambah subjek menyadari jika 

pekerjaannya akan selesai dan akan pensiun sehingga subjek 

memiliki rencana kedepan setelah menjadi pensiunan. Subjek 

tidak terlihat memiliki kegagalan yang signifikan atau depresi 

setelah pensiun menjadi PNS. Meskipun subjek pernah 

mengalami masalah dengan teman kantornya namun tidak 

menutup komunikasi dengan teman sebaya hingga sekarang. 

Subjek menjadi lebih aktif dalam memotivasi diri sendiri 

seperti harus berpikir positif, berserah pada Tuhan. Subjek juga 

memperhatikan kesehatan dengan mengikuti kegiatan olahraga. 

Pernyataan subjek dibuktikan dengan kegiatan yang diikuti subjek 

saat ini yaitu PKK, aktif perkumpulan pensiunan, aktif digerja juga 

olahraga setiap hari jumat seperti yang dikatakan anak subjek. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menemukan bahwa 

faktor kegagalan, penyakit, motivasi, akibat, kawan sebaya, 
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masyarakat dan keluarga memberikan peran dalam membentuk 

konsep diri pada pensiunan PNS. Tidak hanya itu dimensi yang 

mempengaruhi subjek yaitu diri fisik, diri sosial, diri moral dan diri 

psikis terpenuhi sehingga konsep diri subjek positif. 

f) Identifikasi Masalah 

Tabel 3 

Intensitas Tema Subjek 1 

 
Tema yang Diungkap Intensitas Keterangan 

1. Kegagalan ++  Subjek pernah mengalami 
kegagalan saat dimarahi atas 
juga dipindahkan, namun 
subjek hanya menyesal disaat 
itu juga. 

2. Akibat ++  Pengalaman dpindahkan dan 
dimarahi tersebut membuat 
subjek menjadi lebih berpikir 
positif. 

3. Kawan Sebaya +++  Subjek tetap aktif dikegiatan 
pertemuan dengan teman 
kerja. 

4.  Masyarakat ++  Subjek mengikuti kegiatan 
PKK, gereja, senam, lari pagi. 

 Subjek mengikuti kegiatan 
PKK, gereja, senam, lari pagi. 

5. Penyakit 
 

+++  Subjek memiliki diabetes 
namun tetap berkegiatan 
seperti biasa bahkan merawat 
diri dengan baik, 
mendekatkan Tuhan. 

6. Keluarga ++  Keluarga mendukung 
kegiatan subjek dan sebagai 
pengingat dalam kesehatan. 

7. Motivasi +++  Subjek menjaga dengan baik 
hubungan dengan tetangga 
meskipun subjek tidak suka 
ikut berkumpul-kumpul terlalu 
sering. 

 Subjek tetap berkegiatan 
seperti biasa bahkan merawat 
diri dengan baik, 
mendekatkan Tuhan. 

Keterangan: 
+  = Kurang   
++ = Cukup 

+++  = Intensif 

++++  = Sangat Intensif 
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  Bagan 2 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsep Diri Wanita Pensiunan PNS 

Subjek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensiunan 

Subjek VH 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Konsep Diri: 

A) Kegagalan 

(Subjek pernah dimarahi 

atasan dan pindahkan ke 

posisi lain). 

B) Kawan Sebaya 

(Mengikuti pertemuan 

pensiunan). 

C) Masyarakat 

(Mengikuti kegiatan PKK, 

senam, acara  gereja). 

D) Motivasi 

(Memiliki diabetes namun 

masih beraktivitas seperti 

biasa). 

E) Akibat 

(Pengalaman dimarahi dan 

dipindahkan menjadi acuan 

bekerja dan berpikir 

positif). 

F) Penyakit 

(Memiliki sakit diabetes). 

Faktor-faktor yang muncul selain 

faktor utama adalah keluarga. 

(Keluarga memberi dukungan 

pada aktivitas subjek) 

Dimensi –

dimensi Konsep 

Diri: 

1) Diri Fisik 

(Mampu 

beraktivitas 

seperti biasa). 

2) Diri Sosial 

(Diterima 

lingkungan, 

masyarakat). 

3) Diri Moral 

(Menggosip itu 

tidak penting). 

4) Diri Psikis 

(Sudah 

memenuhi 

kebutuhannya, 

subjek tidak 

dibebani lagi 

pekerjaan). 

Konsep 

Diri Positif 

Tahap Pensiun: 

Menetap atau 

stabil. 
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2. Subjek 2 

a) Identitas Subjek 2 

Nama    : CN 

Usia    : 60 

Pendidikan   : S1 Hukum 

Pekerjaan Sebelum Pensiun : Pensiunan PNS Dinas Perikanan 

Pekerjaan Saat Ini  : Ibu Rumah Tangga 

Lama Pensiun   : 4 Tahun 

b) Hasil Observasi saat Wawancara 

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu saat wawancara, 

selama wawancara berlangsung subjek menjawab dengan 

kooperatif. Subjek menjawab pertanyaan dengan tenang, santai 

dan diselingi dengan bercanda. Apabila pertanyaan yang diajukan 

tidak dimengerti, subjek menanyakan kembali. Saat wawancara 

berlangsung subjek menatap mata pewawancara, sesekali diikuti 

gerakan tangan dan posisi duduk yang tadinya menyilakan kaki 

menjadi duduk biasa. Terkadang saat menjawab pertanyaan 

subjek terlihat berhenti, diam sejenak untuk berpikir juga 

menjelaskan dengan bahasa yang tepat. 

Bahasa yang digunakan subjek bercampur yaitu Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Jawa. Wawancara dilakukan dirumah 

subjek secara santai dan cukup lama. Saat melakukan wawancara 

tidak ada halangan yang mendalam. 

c) Hasil Wawancara Subjek 

Pada wawancara pertama dilaksanakan pada 17 Juli 2018 

pukul 10.00 WIB dirumah subjek, wawancara kedua dilaksanakan 

pada 4 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB juga dilaksanakan dirumah 

subjek. Pada subjek 2 ini dimensi konsep diri yaitu: 
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1) Diri Fisik 

Subjek merasa masih sehat dan bisa melakukan 

berbagai aktivitas seperti menyapu, memasak, beres-beres 

rumah meskipun sesekali kecapaian namun wajar 

diusianya. Secara ekonomi pun subjek berjualan kue 

kering, masih bisa memenuhi kebutuhannya dan 

meminimalisir pengeluaran yang tidak penting. 

2) Diri Sosial 

Subjek merasa lebih aktif berinteraksi sosial 

lingkungan dan tetangga, subjek merasa lebih dekat 

dengan hubungan sosialnya sehingga subjek merasa 

diterima. 

3) Diri Moral 

Subjek juga memiliki pegangan moral untuk 

kehidupan sehari-hari pada norma sosial untuk membantu 

subjek bergaul dengan orang lain. Subjek memilih 

menghindari orang-orang yang suka bergosip karena 

menurutnya bergosip hanya menambah berdosa.  

4) Diri Psikis 

Subjek merasa bahagia karena mendapat dukungan 

suami dan keluarga untuk berjualan. Subjek lebih senang 

pensiun sehingga tidak terbebani masalah kerja dan bisa 

beraktivitas semaunya. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

subjek 2 yaitu: 

1) Kegagalan 

Pada saat wawancara dengan subjek peneliti menggali 

mengenai kehidupan subjek yang dulu sebelum menjadi 

pensiunan. Subjek termasuk orang yang berkecukupan sejak 
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kecil, namun subjek memiliki kakak dan juga adik sehingga 

orang tua subjek mendidik subjek agar mandiri. Subjek juga 

berpesan pada kedua anaknya agar hidup tidak 

menggantungkan pada orang lain, sehingga bisa dikatakan 

subjek tidak mengalami kegagalan sebelum maupun sesudah 

pensiun. 

2) Depresi 

Saat wawancara subjek mengatakan bahwa kehidupan 

subjek sebelum pensiun dan sesudah pensiun tidak begitu 

banyak yang berbeda, subjek juga sudah mempersiapkan 

rencana apa saja yang akan dilakukan sesudah pensiun. 

Subjek juga sudah menyadari saat umur mendekati pensiun, 

ia langsung berjaga-jaga dengan menabung untuk 

kehidupannya juga keluarga sehingga subjek tidak menujukan 

adanya depresi setelah pensiun. 

3) Penyakit 

Pada subjek kedua ini ia menyatakan tidak memiliki 

sakit ataupun penyakit. Subjek hanya mengatakan jika terlalu 

lama beraktivitas akan lelah karena sudah tua jadi tidak 

bekerja terlalu berat dan banyak beristirahat. 

4) Kawan Sebaya 

Subjek mengatakan bahwa perbedaan sebelum 

pensiun ia bisa bertemu langsung dengan teman 

sepekerjaannya, setelah pensiun subjek masih bertemu 

namun diacara tertentu saja seperti acara nikahan anak 

temannya, acara pertemuan pensiunan. Subjek juga 

mengatakan jika ada pertemuan pansiunan ia jarang 

menghadiri karena menurut subjek acara tersebut bisa 

membuat gosip dan berdampak dosa karena membicarakan 

orang lain. Meski begitu setelah pensiun subjek masih 
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menjaga komunikasi dengan teman bahkan lebih sering 

berbincang di grup WA, telefon dan setelah pensiun subjek 

menjadi lebih dekat dengan teman seusianya dirumah. 

5) Masyarakat 

Sebelum pensiun subjek mengatakan hubungan 

bermasyarakat kurang karena sibuk dengan pekerjaan kantor, 

subjek berngkat pagi pulang malam hanya bertemu jika ada 

acara PKK atau tegur sapa saat akan berangkat kerja. Subjek 

menjelaskan perbedaan setelah pensiun, dimana subjek bisa 

bertemu diacara nikahan tetangga, menjenguk tetangga yang 

sakit, sehingga pertemuan dengan masyarakat lebih baik 

daripada sebelum pensiun. 

6) Motivasi 

Subjek mengatakan ketika masih bekerja subjek 

merasa harus mempersiapkan ketika pensiun sehingga subjek 

sempat membahaas dengan suami jika sudah pensiun akan 

melakukan apa. Subjek memutuskan membuat kue dengan 

suami namun karena suami masih bekerja subjek hanya 

membuat kue diacar tertentu seperti lebaran, tahun baru dan 

itu jika ada yang memesan. Subjek juga mengatakan semakin 

kesini setelah pensiun motivasinya masih sama karena saat 

bekerja subjek juga aktif dipekerjaan dan setelah pensiun 

subjek aktif dilingkungan juga memiliki sambilan. 

7) Akibat 

Sebelum subjek menjadi pensiunan, subjek pernah 

bekerja membantu kakak merangkai bunga. Saat ada 

pendaftaran PNS subjek memutuskan mendaftar, subjek 

mengatakan bersyukur dengan keadaan saat ini menjadi 

pensiunan daripada masih bekerja membantu kakaknya 

sehingga subjek lebih banyak belajar dari masa lalu. 
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d) Hasil Wawancara dengan Significant Other 

Peneliti mewanwancarai anak subjek sebagai significant 

other. Berdasarkan wawancara dengan anak subjek didapatkan 

hasil jika subjek cukup menikmati kehidupan setelah menjadi 

pensiunan PNS sehingga lebih aktif dengan tetangga. Pada masa 

kerja subjek sibuk dengan pekerjaan setelah pensiun subjek ikut 

PKK, mengurus Posyandu, mengurus kucing dan lebih aktif 

dirumah. Setelah pensiun subjek jarang bertemu dengan teman-

teman kerja, bertemu hanya diacara nikahan anak teman. Menurut 

anaknya subjek bukan tipe orang yang suka pergi keluar atau 

main sehingga subjek memilih dirumah mengurus pekerjaan 

rumah juga peliharaan karena subjek juga bukan tipe orang yang 

suka bergosip atau kumpul-kumpul. 

Ketika subjek bosan dirumah ia akan mengajak keluar 

dengan keluarganya bisa ke rumah mertua, kakak. Subjek juga 

kadang mengeluh dengan pekerjaan dirumah karena kecapekan 

mengurus sendirian. Meskipun begitu menurut anak subjek 

bersyukur menjadi pensiunan, sudah tidak bekerja tetapi 

mendapat gaji. Subjek juga tidak bergantung dengan suami atau 

keluarga, jika ingin pergi subjek memilih sendiri. Anak subjek juga 

mengatakan bahwa faktor keluarga membuat subjek tidak 

bergantung dengan orang lain. 

e) Analisis Kasus Subjek 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

subjek kedua ini, peneliti menemukan bahwa subjek memiliki 

konsep diri positif yang nampak dari dimensi-dimensi konsep diri. 

Dimana dimensi yang menunjukan yaitu dimensi diri fisik yang 

mana subjek bisa mengerjakan pekerjaan rumah, berjualan kue 

kering. Diri sosial meliputi peran sosialnya dimasyarakat, 

dilingkungan yang setelah pensiun menjadi lebih aktif dan subjek 
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merasa diterima dilingkungan. Diri moral meliputi prinsip subjek 

yang tidak mau berkumpul dengan orang-orang hanya untuk 

bergosip karena hanya menambah dosa. Diri psikis subjek merasa 

bahagia karena mendapat dukungan suami dan keluarga untuk 

berjualan. 

Subjek setelah pensiun PNS memiliki hubungan yang baik 

dengan kawan sebaya dimana subjek masih berkomunikasi 

dengan baik. Subjek juga lebih aktif mengikuti kegiatan 

dilingkungan rumah, lebih dekat dengan masyarakat daripada 

masih bekerja. Subjek tidak merasa malu menjadi pensiunan yang 

sekarang hanya menjadi ibu rumah tangga, subjek lebih bersyukur 

karena sudah pensiun menjadi lebih ada waktu untuk keluarga 

juga saudara. Subjek juga pernah membantu kakak berjualan 

bunga sehingga batu lompatan tersebut membuat subjek belajar 

untuk lebih berusaha dan belajar. Subjek pun akhirnya belajar dari 

pengalaman sehingga membuat lebih termotivasi ditambah subjek 

menyadari jika pekerjaannya akan selesai dan akan pensiun 

sehingga subjek memiliki rencana kedepan setelah menjadi 

pensiunan. Subjek tidak terlihat memiliki kegagalan maupun 

depresi setelah pensiun menjadi PNS. 

Pernyataan subjek dibuktikan dengan kegiatan yang diikuti 

subjek saat ini yaitu PKK, anggota imunisasi, tidak jarang subjek 

diminta tetangga, saudara atau teman untuk membuat kue seperti 

rencana subjek saat pensiun akan membuka toko kue bersama 

suami. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menemukan 

bahwa faktor motivasi, akibat, kawan sebaya, masyarakat dan 

penyakit memberikan peran dalam membentuk konsep diri pada 

pensiunan PNS. Tidak hanya itu dimensi yang mempengaruhi 
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subjek yaitu diri fisik, diri sosial, diri moral dan diri psikis terpenuhi 

sehingga konsep diri subjek positif. 

f) Identifikasi Masalah 

Tabel 4 

Intensitas Tema Subjek 2 

Tema yang Diungkap Intensitas Keterangan 

1. Motivasi ++  Subjek menyadari akan adanya 
pensiun sehingga memiliki rencana 
dengan suaminya setelah pensiun. 

 Kesibukan subjek setelah pensiun 
diisi dengan mengurus rumah, 
bermasyarakat dan membuat kue 
kering. 

 Ketika membeli kebutuhan rumah 
atau ada urusan keluar, subjek 
tidak bergantung pada keluarga 
karena tidak mau bergantung 
dengan orang. 

2. Penyakit ++  Subjek mencari kesibukan agar 
tetap sehat dan berdoa agar diberi 
kesehatan sehingga tidak 
menyusahkan anak. 

3. Akibat ++  Subjek menceritakan yang telah 
terjadi dimasa lalu yaitu saat masih 
bekerja, asal mula menjadi PNS, 
kehidupan masa lalu pada 
anaknya dan perbedaan orang 
dulu dengan orang sekarang. 

4. Masyarakat +++  Setelah pensiun subjek lebih aktif 
bertemu dan berkomunikasi 
dengan tetangga. 

 Subjek mengikuti acara yang ada 
dirumah seperti PKK, dawis, 
posyandu atau menjenguk 
tetangga yang sakit. 

5. Kawan Sebaya 
 

++  Meski ada pertemuan dengan 
teman-teman sewaktu kerja tetapi 
subjek memilih tidak ikut karena 
tidak ingin bergosip, transportasi 
juga sulit dan subjek juga malas. 

 Komunikasi dengan teman-teman 
hanya lewat HP. 

 Kalau bertemu dengan teman 
hanya saat acara nikahan, lebaran 
atau kalau diajak kakak subjek. 

6. Keluarga ++  Lebih banyak waktu dengan 
keluarga dan bisa mengerjakan 



55 
 

 

 

pekerjaan rumah. 

Keterangan: 
+  = Kurang 
++  = Cukup 

+++  = Intensif 
++++  = Sangat Intensif 

 

Bagan 3 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsep Diri Wanita Pensiunan PNS 

Subjek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensiunan 

Subjek C 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Konsep 

Diri: 

1) Kawan Sebaya 

(Membatasi diri 

datang dipertemuan 

dengan kawan 

sebaya). 

2) Masyarakat 

(Lebih aktif mengikuti 

PKK, dawis, 

Psoyandu dan acara 

lain). 

3) Motivasi 

(Mencari pemasukan 

tambahan dengan 

berjualan kue kering). 

4) Akibat 

(Menceritakan 

kehidupan masa lalu 

kepada anak agar 

bisa menjadi 

gambaran). 

5) Penyakit 

(Mengurangi aktivitas 

berat karena sudah 

tua). 

Faktor-faktor yang muncul 

selain faktor utama adalah 

keluarga 

(Keluarga mendukung 

subjek berjualan kue kering) 

Dimensi –dimensi 

Konsep Diri: 

1) Diri Fisik 

(Masih 

beraktivitas dan 

berjualan kue 

kering). 

2) Diri Sosial 

(Lebih banyak 

interaksi dengan 

lingkungan). 

3) Diri Moral 

(Bergosip hanya 

menambah doa). 

4) Diri Psikis 

(Mendapat 

dukungan suami 

dan keluarga 

untuk berjualan). 

 

Konsep 

Diri Positif 

Tahap Pensiun: 

Reorientasi atau 

menyesuaikan diri. 



56 
 

 

 

3. Subjek 3 

a) Identitas Subjek 3 

Nama    : SH 

Usia    : 60 

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan Sebelum Pensiun : Pensiunan PNS Tentara 

Pekerjaan Saat Ini  : Ibu Rumah Tangga 

Lama Pensiun   : 2 Tahun 

b) Hasil Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu saat wawancara, 

selama wawancara berlangsung subjek menjawab dengan 

kooperatif meski terbata-bata. Subjek menjawab pertanyaan 

dengan santai dan diselingi dengan bercanda. Apabila pertanyaan 

yang diajukan tidak dimengerti, subjek menanyakan kembali. Saat 

wawancara berlangsung subjek kadang menatap mata 

pewawancara, sesekali membuang muka dan juga saat bercerita 

diikuti gerakan tangan juga posisi duduk dari bersandar menjadi 

sedikit mencondongkan ke depan. Terkadang saat menjawab 

pertanyaan subjek terlihat berhenti, diam sejenak untuk berpikir 

juga memberikan jawaban yang tepat dengan bahasa yang benar. 

Bahasa yang digunakan subjek bercampur yaitu Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Jawa. Wawancara dilakukan dirumah 

subjek secara santai dan cukup lama karena rumah subjek 

terdapat halaman sehingga sedikit terganggu dengan suara 

kendaraan, orang jualan, suara anak bermain. 

c) Hasil Wawancara 

 Wawancara subjek berlangsung pertama kali pada 21 Juli 

2018 pukul 15.00 WIB dirumah subjek, sementara wawancara 

kedua pada 12 Agustus 2018 pukul 11.00 dirumah subjek. Pada 

subjek 2 ini dimensi yang mempengaruhi konsep diri yaitu: 
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1) Diri Fisik 

Subjek merasa masih sehat dan bisa melakukan 

berbagai aktivitas beres-beres rumah meskipun sesekali 

kecapaian namun wajar diusianya. Secara ekonomi pun 

berkecukupan meski penghasilan hanya dari pensiunan. 

2) Diri Sosial 

Subjek merasa tetap aktif berinteraksi sosial 

lingkungan dan tetangga sehingga subjek merasa diterima. 

3) Diri Moral 

Subjek juga memiliki pegangan moral untuk 

kehidupan sehari-hari pada agama agar lebih dekat 

dengan Tuhan, norma sosial untuk membantu subjek 

bergaul dengan orang lain. Subjek memilih mengabaikan 

omongan orang yang tidak penting. 

4) Diri Psikis 

Subjek lebih senang pensiun sehingga bisa 

beristirahat, tidak lagi terikat peraturan kerja, tidak 

terbebani masalah kerja dan bisa mengurus dirumah, 

keluarga dan mengikuti kegiatan dirumah.. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

subjek 3 yaitu: 

1) Kegagalan 

Pada saat wawancara dengan subjek peneliti menggali 

mengenai kehidupan subjek yang dulu sebelum menjadi 

pensiunan. Subjek termasuk orang yang berkecukupan sejak 

kecil, subjek memiliki kakak dan juga adik tetapi dahulu subjek 

pernah berhenti kuliah karena mementingkan pendidikan 

adiknya. Subjek pernah mengalami kegagalan saat akan 

mendaftar koad tapi tidak menyurutkan niatnya untuk bekerja, 
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lalu subjek mendaftar ketiga tempat dan diterima semua hal 

tersebut membuat subjek merasa bersyukur. 

2) Depresi 

Saat wawancara subjek mengatakan bahwa kehidupan 

subjek sebelum pensiun dan sesudah pensiun tidak begitu 

banyak yang berbeda, subjek menyadari perbedaan hanya 

pada masalah ekonomi. Subjek juga sudah menyadari saat 

umur mendekati pensiun, karena ditempat subjek bekerja ada 

masa satu tahun untuk persiapan pensiun sehingga subjek 

tidak menunjukan adanya depresi setelah pensiun. 

3) Penyakit 

Subjek mengatakan ia tidak memiliki penyakit yang 

serius, hanya saja merasa kecapekan setelah beraktivitas 

banyak. 

4) Kawan Sebaya 

Subjek mengatakan bahwa perbedaan sebelum 

pensiun bisa bertemu langsung dengan teman 

sepekerjaannya, setelah pensiun subjek masih bertemu 

namun diacara tertentu saja seperti acara nikahan anak 

temannya, acara pertemuan pensiunan atau arisan. Subjek 

juga mengatakan jika ada pertemuan pansiunan kadang-

kadang menghadiri karena subjek sibuk mengurus rumah 

kadang tidak sempat ikut dan kadang juga malas. Meski begitu 

setelah pensiun subjek masih menjaga komunikasi dengan 

teman bahkan lebih sering berbincang di grup WA, telefon dan 

setelah pensiun subjek menjadi lebih dekat dengan tetangga 

karena mengikuti kegiatan dirumah. 

5) Masyarakat 

Sebelum pensiun subjek mengatakan hubungan 

bermasyarakat kurang karena sibuk dengan pekerjaan kantor, 
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subjek berngkat pagi pulang malam hanya bertemu jika ada 

acara PKK. Subjek menjelaskan perbedaan setelah pensiun 

lebih bisa aktif dikegiatan rumah. 

6) Motivasi 

Subjek mengatakan ketika masih bekerja subjek 

merasa harus mempersiapkan diri setelah pensiun, subjek pun 

masih aktif dirumah dengan menjadi ibu rumah tangga mesk 

tidak memiliki sampingan. Subek masih memiliki motivasi 

untuk tetap sehat dengan melakukan berbagai kegiatan tidak 

bengong, berdoa bersyukur kepada Tuhan. 

7) Akibat 

Sebelum subjek menjadi pensiunan, subjek pernah 

kuliah namun tidak selesai karena membantu mencari 

pemasukan untuk adiknya. Saa itu subjek memilih bekerja, 

kemudian mendaftar ketiga perusahaan dan diterima 

diketiganya. Kemudian subjek memilih menjadi PNS ditentara 

karena dulu juga ingin menjadi koad tapi tidak diterima. 

Meskipun begitu subjek bersyukur dengan keadaan sekarang 

karena masih berkecukupan dengan seadanya. 

5) Hasil Wawancara dengan Significant Other 

Peneliti mewanwancarai anak subjek sebagai significant 

other. Berdasarkan wawancara dengan anak subjek didapatkan 

hasil jika subjek cukup menikmati kehidupan setelah menjadi 

pensiunan PNS. Pada masa kerja subjek sibuk dengan pekerjaan 

setelah pensiun subjek cukup aktif dirumah, suami subjek pernah 

menjabat menjadi ketua RT selama 12 tahun hal tersebut yang 

membuat subjek cukup aktif. Subjek sering bercerita tentang masa 

lalu, menceritakan pengalaman, berkeluh kesah dengan kondisi 

fisik dengan anaknya. Setelah pensiun subjek masih aktif 

berkomunikasi dan betemu dengan teman-teman kerja, kadang 
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ikut pertemuan diacara tertentu karena subjek orang yang moody. 

Menurut anak, subjek bukan tipe orang yang suka pergi keluar 

atau main karena subjek tidak suka menggosip akan tetapi subjek 

tetap bersosialisasi diacara kumpulan dirumah. 

Subjek merupakan orang yang cukup cuek dengan 

perkataan tetangga. Subjek meski menyaring pergaulan, tetap 

menikmati sebagai pensiunan karena bisa mengurus rumah, 

santai. Saat masih bekerja subjek harus mengikuti aturan yang 

ada dikantor sehingga setelah pensiun subjek lebih senang 

karena tidak ada beban. Motivasi subjek juga cukup karena subjek 

menyadari kegiatan apa-apa saja dirumah, subjek juga 

memikirkan jika ingin melihat anaknya menikah sehingga menjaga 

kesehatan. 

6) Analisis Kasus Subjek 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek 

ketiga ini, peneliti menemukan bahwa subjek konsep diri positif 

yang nampak dari dimensi-dimensi konsep diri. Dimana dimensi 

yang menunjukan yaitu dimensi diri fisik yang mana subjek bisa 

merasa masih sehat dan bisa melakukan berbagai aktivitas beres-

beres rumah meskipun sesekali kecapaian namun wajar 

diusianya. Diri sosial meliputi peran sosialnya dimasyarakat, 

dilingkungan yang setelah pensiun menjadi tetap aktif dan subjek 

merasa diterima dilingkungan. Diri moral subjek menjadi lebih 

dekat dengan Tuhan dan subjek memilih mengabaikan omongan 

orang yang tidak penting.. Diri psikis subjek merasa lebih senang 

pensiun sehingga bisa beristirahat, tidak lagi terikat peraturan 

kerja, 

Subjek setelah pensiun PNS memiliki hubungan yang baik 

dengan kawan sebaya dimana subjek masih berkomunikasi 

dengan baik. Subjek juga lebih aktif mengikuti kegiatan 
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dilingkungan rumah, lebih dekat dengan masyarakat daripada 

masih bekerja. Subjek lebih bersyukur karena sudah pensiun 

menjadi lebih ada waktu untuk keluarga juga saudara. Meskipun 

subjek pernah berhenti kuliah demi adiknya, subjek pun akhirnya 

belajar dari pengalaman sehingga membuat lebih termotivasi 

ditambah subjek menyadari jika pekerjaannya akan selesai dan 

akan pensiun sehingga subjek memiliki persiapan setelah menjadi 

pensiunan. Subjek tidak terlihat memiliki kegagalan mendalam 

maupun depresi setelah pensiun menjadi PNS. Subjek pun 

mensyukuri meski sudah pensiun tetap mendapat pemauskan. 

Pernyataan subjek dibuktikan dengan kegiatan yang diikuti 

subjek saat ini yaitu PKK, mengurus musholla, datang diacar 

perkumpulan teman. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menemukan 

bahwa faktor motivasi, akibat, kawan sebaya, ekonomi, keluarga 

dan masyarakat memberikan peran dalam membentuk konsep diri 

pada pensiunan PNS. Tidak hanya itu dimensi yang 

mempengaruhi subjek yaitu diri fisik, diri sosial, diri moral dan diri 

psikis terpenuhi sehingga konsep diri subjek positif. 

7) Identifikasi Masalah 

Tabel 5 

Intensitas Tema Subjek 3 

Tema yang 

Diungkap 

Intensitas Keterangan 

1. Akibat ++  Subjek merelakan kuliahnya demi 
adik yang membawanya menajdi 
PNS yang ia syukuri. 

2. Kawan 
Sebaya 

 

++  Subjek aktif dengan teman-teman 
kerja dengan berkomunikasi melalui 
telefon, grup WA atau acara 
pertemuan kalau tidak malas. 

3. Masyarakat ++  Subjek juga aktif di PKK, mengurus 
musholla, dawis. 

4. Penyakit ++  Semakin tua sehingga subjek 
beraktivitas pekerjaan tidak berat. 
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5. Motivasi ++  Subjek sebisa mungkin tidak 
bengong dirumah, meskipun tidak 
bekerja tapi subjek tetap 
menyerahkan semua pada Tuhan. 

6. Keluarga ++  Subjek menjadi lebih banyak waktu 
untuk keluarga, banyak waktu 
membersihkan rumah dan istirahat. 

Keterangan: 
+  = Kurang 
++  = Cukup 

+++  = Intensif 
++++  = Sangat Intensi 

 
Bagan 4 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsep Diri Wanita Pensiunan PNS 

Subjek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensiunan 

Subjek SH 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Konsep Diri: 

1) Kawan Sebaya 

(Masih berkomunikasi 

melalui telefon, grup). 

2) Masyarakat 

(Tetap aktif mengikuti 

PKK, dawis, kegiatan 

musholla). 

3) Motivasi 

(Mengerjarkan kegiatan 

rumah agar tidak 

melamun). 

4) Akibat 

(Merelakan kuliah untuk 

adik). 

5) Penyakit 

(Melakukan aktivitas yang 

ringan). 

Faktor-faktor yang muncul selain 

faktor utama adalah keluarga. 

(Menjadi lebih dekat dengan 

keluarga dan subjek  bisa 

mengerjakan pekerjaan 

semampunya). 

Dimensi–dimensi Konsep 

Diri: 

1) Diri Fisik 

(Masih bisa beraktivitas 

seperti biasa). 

2) Diri Sosial 

(Tetap aktif 

dilingkungan rumah 

juga teman kerja). 

3) Diri Moral 

(Mendekatkan diri 

dengan Tuhan). 

4) Diri Psikis 

(Tidak terbebani 

pekerjaan dan aturan 

kerja). 

Konsep 

Diri 

Positif 

Tahap Pensiun: 

Bulan Madu. 


