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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme pertahanan ego yang dimiliki 

seseorang antara lain sublimasi, represi, proyeksi, pengalihan, rasionalisasi, 

pembentukan reaksi, penyangkalan, konversi, pemindahan, disosiasi, 

fantasi, identifikasi, introyeksi, negatifisme, regresi, menghapukan, dan 

simpatisme. Kelima subjek tidak semua menggunakan mekanisme 

pertahanan ego yang ada karena kelima subjek hanya menggunakan 

penyangkalan, sublimasi, rasionalisasi, pembentukan reaksi, dan 

kompensasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pertahanan ego 

tidak efektif digunakan pada kelima subjek untuk mengurangi kecemasan 

yang dirasakan. Kecemasan yang awalnya hanya berupa perasaan marah 

dan takut akan segera meninggal berubah menjadi bermacam-macam 

kecemasan yang bermunculan setelah menggunakan mekanisme pertahanan 

Ego.  

Penggunaan mekanisme pertahanan Ego seperti denial, pembentukan 

reaksi, kompensasi, sublimasi, dan rasionalisasi ternyata tidak efektif untuk 

mengurangi kecemasan tersebut. Ada beberapa alasan hal ini terjadi yaitu 
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sublimasi yang merupakan mekanisme pertahanan Ego yang bersifat positif 

jarang digunakan subjek karena hanya saat subjek sudah benar-benar 

merasa tidak mampu menyembunyikan perasaannya saja. Subjek juga 

merasa bahwa sublimasi yang dilakukannya hanya sementara waktu 

mengurangi kecemasannya selebihnya saat subjek terbangun dari tidur 

malam esok harinya atau selang beberapa saat setelah menggunakan 

sublimasi, subjek akan merasakan kecemasan yang mulai timbul bahakan 

dirasa lebih dari yang sebelumnya. Mekanisme pertahanan ego sendiri 

merupakan cara untuk menipu diri sendiri dan orang lain bukan merupakan 

terapi untuk menghilangkan kecemasan sehingga mekanisme pertahanan 

ego tidak efektif pada kelima subjek dan tidak mampu mengurangi atau 

menghilangkan kecemasan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka 

peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :  

1. Bagi karyawan penderita HIV/AIDS 

 Secara keseluruhan subjek dalam penelitian ini tidak 

merasakan perubahan yang lebih baik setelah menggunakan 

mekanisme pertahanan ego, sehingga karyawan penderita HIV/AIDS 

lainnya disarankan untuk dapat menerima diri apa adanya. Hal ini 

membuat mereka tidak perlu berpikir keras dalam menghadapai dan 
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menjalani penyakit dan keseharian mereka baik sebagai karyawan, 

suami, anak atau seorang ayah. Mereka juga diharapkan dapat 

berfikir positif dan ikhlas menjalani kondisi tersebut sehingga dapat 

terhindar dari tekanan psikis maupun keadaan fisik yang terus 

menurun. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya yang berminat terhadap mekanisme 

pertahanan ego pada karyawan HIV/AIDS atau tema yang sama 

dengan penelitian ini, disarankan agara lebih mempertimbangkan 

beberapa hal yaitu : 

a. Apabila peneliti menggunakan metode kualitatif, hendaknya 

subjek tidak terlalu banyak, sehingga penggalian data dapat 

lebih mendalam lagi dan lebih detail. Jumlah subjek yang 

tidak terlalu banyak, dapat menjadikan peneliti lebih fokus 

dalam proses penggalian data dan pengolahan data.  

b. Peneliti dapat lebih cermat lagi untuk menggali hal-hal lain 

yang diperkirakan dapat mendukung mekanisme pertahanan 

ego pada karyawan penderita HIV/AIDS 

3. Saran untuk keluarga dan masyarakat 

 Penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang 

paling ditakuti, sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk 

menanganinya dan tekanan psikologis yang berat. Dalam 
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menghadapi situasi semacam ini seyogyanya keluarga maupun 

masyarakat lingkungan terdekat dapat lebih berempati dan member 

dorongan hidup kepada individu yang bersangkutan, sehingga dapat 

menjalani dan menerima kondisi mereka serta dapat merasakan 

kebahagiaan selama menjalani hidup tanpa merasa malu ataupun 

tertekan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


