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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Rangkuman Seluruh Subjek 

Pada ketiga subjek tidak menunjukan depresi dimana seseorang 

yang sedang mengalami depresi cenderung memiliki pemikiran yang 

negatif dalam memandang dan juga merespon segala sesuatu, termasuk 

menilai diri sendiri. Seseorang yang depresi cenderung menjadi 

supersensitif juga mudah tersinggung atau termakan ucapan orang. 

Ketika ketiga subjek menjadi pensiunan PNS, mereka tidak menunjukan 

depresi sebagai pensiunan meskipun salah satu subjek pernah 

mengalami kegagalan namun tidak berdampak pada konsep diri mereka. 

Seluruh subjek dipengaruhi oleh kawan sebaya, dimana mereka masih 

menjaga komunikasi dengan baik dan datang diacara pertemuan 

pensiunan. Seluruh subjek setelah pensiun memiliki berbagai kegiatan 

seperti mengikuti kegiatan PKK, dawis, Posyandu dan acara dilingkungan 

lainnya. 

Setelah pensiun semua subjek memiliki motivasi untuk tetap 

beraktivitas meski hanya menjadi ibu rumah tangga, melakukan 

pekerjaan rumah, mengurus keluarga. Tidak hanya itu mereka 

menceritakan pengalaman kepada anak-anak agar bisa belajar dari 

pengalaman dan semua subjek memperhatikan keadaan tubuh. Salah 

satu subjek ada yang memiliki penyakit diabetes namun mereka tetap 

menjaga kesehatan dengan bantuan keluarga yang mendukung dan 

mengontrol. Keluarga juga memberikan pengaruh pada konsep diri ketiga 
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subjek, dimana keluarga mendukung kegiatan ketiga subjek dan 

setelah pensiun lebih banyak waktu dengan keluarga. 

Bagan 5 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsep Diri Wanita Pensiunan PNS 

Semua Subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi-dimensi 
Konsep Diri: 

1. Diri Fisik 
(Masih beraktivitas 
dengan baik) 

2. Diri Sosial 
(Diterima 
dilingkungan) 

3. Diri Moral 
(Mendekatkan diri 
pada Tuhan, memilih 
mana yang baik dan 
buruk) 

4. Diri Psikis 
(Bahagia menjadi 
pensiunan) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Konsep Diri: 

1) Kegagalan (1) 
(Dimarahi dan dipindah 
kerja) 

2) Depresi 
3) Penyakit (1,2,3) 

(Semakin tua dan ada 
yang memiliki penyakit) 

4) Kawan Sebaya (1,2,3) 
(Menjaga komunikasi 
dengan baik) 

5) Masyarakat (1,2,3) 
6) (Menjadi Lebih aktif 

berkegiatan) 
7) Motivasi (1,2,3) 

(Memiliki motivasi tinggi 
setelah pensiun) 
Akibat (1,2,3) 

8) (Belajar dari masa lalu) 

Faktor lain yang muncul 

selain faktor utama 

adalah keluarga 

(Subjek mendapat 

dukungan dri keluarga 

dan menjadi lebih dekat) 

A. Semua subjek tidak menunjukan adanya 

faktor depresi setelah pensiun yang 

mempengaruhi konsep diri. 

B. Subjek 1 menunjukan adanya faktor 

kegagalan akan tetapi hal tersebut 

membuatnya belajara sehingga 

berpengaruh pada konsep dirinya. 

Konsep Diri 

pada ketiga 

Subjek positif 

Tahap Pensiun: 

A. Tahap Stabil (1) 

Subjek merasakan kepuasan dan bersyukur 

sebagai pensiunan.. 

B. Tahap Reorientasi atau Menyesuaikan diri (2) 

Subjek masih menyesuaikan diri sebagai 

pensiunan. 

C. Tahap Bulan Madu (3) 

Subjek merasakan euforia sebagai pensiunan 
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B. Pembahasan 

Manusia memiliki beberapa sebab untuk melakukan sesuatu, hal 

tersebut didasari oleh sebuah faktor. Sama halnya dengan pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki alasan mengapa jadi seorang PNS 

dan setelah pensiun pun terdapat perubahan yang harus mereka lewati. 

Jika seorang pensiunan mampu mempersiapkan diri, mental sebelum 

pensiun akan memudahkan dalam menjalani masa pensiun dan hal ini 

akan mempengaruhi konsep dirinya. 

Seluruh subjek merasa mampu menjalani secara imbang sebagai 

ibu rumah tangga dan wanita karir. Setelah menjadi pensiun ketiga subjek 

memiliki dimensi dan beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri 

mereka. Menurut Menurut Berzonsky (Rahmaningsih & Martani. 2014, h. 

181) konsep diri terdiri dari empat dimensi, antara lain diri fisik (Physical 

Self) yang tampak pada fisik dan ekonomi subjek menunjukan positif 

karena masih bisa beraktivitas seperti biasa dan masih berkecukupan 

meski pemasukan yang didapat berbeda saat masih kerja.  Diri sosial 

(Social Self) yang meliputi peran-peran sosial subjek dilingkungan yang 

tetap aktif mengikuti kegiatan dirumah seperti PKK, dawis, kegiatan 

rumah, gereja sehingga membuat subjek merasa dianggap oleh 

lingkungan sosial hal ini sejalan dengan Stuart & Laraia (dalam Sari. 

2015, h. 18-19) konsep diri yang negatif dapat dilihat dari  hubungan 

individu dan sosial yang terganggu. Subjek tidak menunjukan adanya 

gangguan pada hubungan sosialnya bahkan sebaliknya subjek menjadi 

lebih dekat. Diri moral (Moral Self) yang meliputi prinsip dan nilai yang 

menjadi pegangan subjek melalui nomra sosial agar dapat diterima oleh 
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masyarakat dan mendalami agama sehingga menjadi lebih dekat dengan 

Tuhan. Diri psikis (Psychological Self) yang meliputi perasaan subjek 

yang menjadi bahagia bisa mengerjakan aktivitas rumah, senang karena 

tidak terikat peraturan, tidak memiliki beban pekerjaan dan menjadi lebih 

dekat dengan keluarga. 

Menurut Syam (2014, h. 59) konsep diri dipengaruhi diantaranya 

oleh kegagalan, depresi sedangkan menurut Calhoun & Acocella (1990, 

h. 77-82) diantaranya kawan sebaya, masyarakat, akibat, penyakit dan 

motivasi. Hal ini seperti yang nampak dari subjek dimana salah satu 

subjek mengalami kegagalan namun tidak mempengaruhi konsep dirinya, 

bahkan pada ketiga subjek tidak muncul adanya faktor depresi. Pada 

hubungan kawan sebaya subjek masih menjaga komunikasi melalui 

telefon, menghadiri acara pertemuan. Subjek juga masih berhubungan 

baik dengan masyarakat dengan mengikuti acara PKK, dawis dan 

berbagai acara yang diadakan dilingkungan tempat tinggal mereka. 

Subjek juga masih memiliki motivasi meski mulai menua dan memiliki 

penyakit masih beraktivitas seperti biasa. Kemudian subjek telah memiliki 

banyak pengalaman sehingga menceritakan pengalaman tersebut 

kepada anak agar bisa belajar dari pengalaman subjek. 

Hasil dari penelitian kepada ketiga subjek menunjukkan bahwa 

mereka memiliki konsep diri positif yang ditunjukan melalui dimensi-

dimensi konsep diri dan pada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep 

diri tidak nampak adanya faktor depresi sehingga tidak ada yang 

terpengaruh faktor tersebut. Sejalan dengan Stuart & Laraia (dalam Sari. 

2015, h. 19) Self Perception (Persepsi Diri) dimana  persepsi individu 
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terhadap diri sendiri dan penilaiannya, serta persepsi individu terhadap 

pengalamannya akan situasi tertentu. Subjek mengalami kegagalan dan 

akibat dari masa lalu namun subjek memiliki penilaian dan persepsi yang 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


