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PENERIMAAN DIRI DALAM MENGHADAPI PENSIUN DITINJAU DARI 

TIPE KEPRIBADIAN  

 

Dewi Pitriani 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

Dewipitri331@gmail.com 

 

Salah satu masa transisi yang dihadapi manusia yaitu masa transisi dari bekerja menjadi tidak 

bekerja (pensiun). Pensiun terjadi ketika kehilangan kontak sosial dengan kelompoknya, 

kehilangan jabatan, kehilangan sumber penghasilan dan juga kehilangan wibawa. Hal ini 

tergantung dengan kesiapan individu tersebut, apabila individu tersebut kurang memiliki 

persiapan yang baik maka penerimaan dirinya juga kurang baik dan begitu pula sebaliknya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tipe kepribadian ektrovert dan 

introvert terhadap penerimaan diri individu dalam menghadapi masa pensiun. Subjek yang 

digunakan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun di kabupaten Kubu Raya propinsi 

Kalimantan Barat, usia 50-65 tahun. Menggunakan Alat ukur skala penerimaan diri dan alat tes 

EPI. Nilai signikansi dari tipe kepribadian yaitu sebesar 0,968 dan tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar 5% (0,968>0,05, p>0,05),sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa hipotesis ditolak karena tidak terdapat perbedaan penerimaan diri subjek yang bertipe 

kepribadian ekstrovert dan introvert menghadapi pensiun. 

Kata kunci : pensiun, penerimaan diri, tipe kepribadian 

One transition facing mankind, namely the transition from working do not work (pension). 

Pension  occurs when the loss of social contact with the group, losing position, losing a source of 

income and loss of dignity. It depends on the readiness of the individual, if the individual lacks a 

good preparation for the reception itself was also deficient, and vice versa. This study aims to 

determine whether there are differences extrovert and introvert personality types on the 

acceptance of individual self in pension. Subjects who used the Civil Service who retired in Kubu 

Raya district of West Kalimantan province , age 50-65 years old. Using self-acceptance scale 

measuring instrument and assay EPI . Signikansi value of the type of personality that is equal to 

0.968 and a significance level used by 5 % ( 0.968 > 0.05 , p > 0.05 ) , so the results of this study 

indicate that the hypothesis is rejected because there is no difference of self-acceptance subject 

extroverted personality type and introvert facing pension. 

 

Keywords: pension, self-acceptance, personality type 
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Perubahan adalah suatu proses yang akan dialami oleh setiap manusia. Perubahan yang akan 

dialami oleh manusia akan melalui tahapan-tahapan perkembangan yang dimulai dari masa 

prenatal, bayi, masa kanak kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa dan usia lanjut. Setiap fase 

atau masa tersebut memiliki tugas perkembangan dan  karakteristik yang berbeda-beda pula. 

Melalui tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap manusia tidak dapat menghindari 

akan menjadi tua. Dengan demikian dapat dikatakan semakin bertambahnya usia seseorang 

semakin tua pula seorang manusia tersebut, tua adalah masa penutup dalam rentangan hidup 

seseorang individu yang telah berjalan jauh dari masa atau fase tertentu yang lebih 

menyenangkan (Hurlock,1987). 

Dewasa madya adalah fase perkembangan yang dimulai pada usia kurang lebih 40 tahun hingga 

60 atau 65 tahun. Dalam fase perkembangan dewasa madya seorang individu akan dibebani oleh 

beberapa macam hal seperti beban finansial mulai dari perawatan anak, biaya pengobatan, biaya 

sekolah dan pendidikan sampai dengan biaya perawatan dan perbaikan rumah. Dari beberapa 

beban finansial tersebut mengharuskan seorang individu yang berada di fase ini sudah mencapai 

puncak karier serta pekerjaannya. Namun dengan adanya perubahan fisik seperti kesehatan yang 

menurun sampai dari perubahan psikologis seperti menurunnya motivasi kerja dari individu 

tersebut yang mengakibatkan banyaknya kemunduran, penurunan serta perubahan karier. Dari 

kemunduran, penurunan dan perubahan karier tersebut mengharuskan seorang individu tersebut 

harus merencanakan masa pensiun.  

Menurut Schwatrz (dalam Hurlock, 2008) masa pensiun adalah salah satu masa transisi dari pola 

hidup yang sudah menjadi rutinitas sebelumnya ke pola hidup yang baru. Dimana disertai dengan 

tidak bekerja yang akan berefek pada kurangnya penghasilan, kurangnya interaksi dengan teman 

sekantor, relasi-relasi dan meningkatnya waktu luang, sering kali hal seperti itu terjadi dari 

sesuatu yang dianggap ada menjadi tidak ada sehingga perasaan ketakutan akan kehilangan 

pekerjaan yang selama ini dilakukan. Menurut Sari & Riyanti (2009) setiap manusia pasti 

memasuki masa transisi, masa transisi yang dapat dilewati dengan sukses adalah ketika seorang 

individu dapat memiliki penerimaan diri yang baik. Salah satu masa transisi yang dihadapi oleh 

manusia adalah yaitu masa transisi dari bekerja menjadi tidak bekerja (pensiun). salah satu 

indikator dari kepribadian adalah penerimaan diri, gambaran penerimaan diri setiap individu 

sangatlah berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dengan kesiapan individu tersebut, apabila 

individu tersebut kurang memiliki pensiapan yang baik maka penerimaan dirinya juga kurang 

baik dan begitu pula sebaliknya. 

Menurut Handayani (2008) ketika seorang individu menghadapi masa pensiun maka akan 

bermunculan perubahan emosi seperti strees, penurunan harga diri, dan perasaan kehilangan 

pekerjaan sehingga bingung ingin melakukan kegiatan apa untuk mengisi waktu luangnya. 

Menurut Dewi (2012) dalam menghadapi pensiun seorang individu akan menanggapi berbagai 

macadsm reaksi seperti menerima, terpaksa dan ada pula yang menanggapinya dengan cara 

menolak. Sehingga hal tersebut seringkali mendatangkan masalah-masalah baru baik secara 

mental maupun fisiknya. 

Menurut Pusandan (2014) bahwa krisis dalam menghadapi pensiun tidak selamanya berdampak 

negatif dan menimbulkan stress tetapi ada pula individu yang mampu menerima masa pensiun 

tersebut dengan mengisi waktu luangnya dengan melakukan hal-hal yang lebih berguna seperti 

mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat terutama pengajian dan berkumpul dengan teman 
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yang juga memasuki masa pensiun. Selain itu kegiatan tersebut juga digunakan untuk saling 

bertukar pikiran, saling menguatkan atau saling memotivasi agar tidak munculnya kekhawatiran 

ketika memasuki fase tersebut.  

Di Eropa ada hal yang membuat kekhawatiran pada individu yang akan menghadapi pensiun 

seperti yang di katakan oleh Samek, Crepaldi, All (2011) bahwa ketidaksetaraan gender juga 

membuat efek yang sangat signifikan terhadap status ekonomi sosial yang berakibat pada 

kemiskinan di hari tua para pensiunan. Apabila dilihat dari pengertiannya gender adalah Secara 

umum gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan dan sifat yang dilekatkan 

pada kaum laki-laki maupun perempuan melaui konstruksi secara sosial maupun kultural 

(Nurhaeni, 2009). Kemudian Tinios, Bettio, All (2015) memperkuat penelitian terdahulu dengan 

mengatakan bahwa beberapa negara di benua Eropa mengalami ketakutan tentang 

ketidaksetaraan gender pada masa pensiun, dalam penelitiannya mengatakan bahwa tunjangan 

pensiun yang di dapat oleh perempuan lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki, sehingga hal 

tersebut yang membuat ketakutan yang besar akan status ekonomi sosial para calon pensiun.  

Menurut Arza (2015) bahwa 44% orang dewasa yang memasuki masa dewasa madya 

mengandalkan pensiun sebagai sumber penghasilan utama, sehingga hal tersebut yang membuat 

tanjakan angka kemiskinan mencapai 88%. Dari hasil tanjakan kemiskinan yang terjadi di Eropa 

tersebut tingkat kemiskinan pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sedangkan di 

beberapa negara seperti Amerika, California dan lainnya bertanggung jawab penuh terhadap 

biaya kesehatan dan biaya hidup dari karyawan yang sedang berada pada masa pensiun. Sehingga 

hal tersebut membuat individu pensiun yang berada di Negara-negara tersebut merasa tenang 

menjalani waktu luang mereka. (Barro & Buck, 2010).  

Di Indonesia kecemasan dalam menghadapi pensiun menurut Septian & Esterlita (2012) bahwa 

semakin tinggi penyesuaian diri seorang individu dalam menghadapi masa pensiun semakin 

rendah pula tingkat kecemasannya, dan sebaliknya semakin rendah penyesuaian diri seorang 

individu dalam menghadapi pensiun maka semakin tinggi pula tingkat kecemasannya. Menurut 

Mayangsari (2012) bahwa self efficacy seorang individu juga mempengaruhi kecemasan-

kecemasan pada saat memasuki masa pensiun, untuk individu yang memiliki self efficacy yang 

tinggi, maka individu tersebut mmiliki keyakinan untuk menghadapi pensiun dengan 

meminimalisir kecemasan, kekhawatiran dan ketegangan yang ada pada dirinya, sedangkan untuk 

individu yang memiliki self efficacy yang rendah mempengaruhi kecemasan dalam menghadapi 

pensiun. Selain itu kecemasan pada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan ketika dihadapi 

oleh masa pensiun seperti yang dikatakan oleh Cahyo (2007) bahwa laki-laki memiliki 

kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan ketika menghadapi masa pensiun 

dikarenakan beberapa faktor seperti harga diri, kemunduran karier dan kemampuan penyesuaian 

diri yang kurang baik.   

Hap (2012) mengatakan bahwa perempuan dalam memasuki tahun pertama pada usia 56 tahun 

sampai dengan 60 tahun dalam menjalani kehidupan pensiunnya lebih bisa menerima dengan 

baik dibandingkan dengan laki-laki. Selain gender kecemasan pada  individu yang menghadapi 

masa pensiun dapat dilihat dari tipe kepribadian. Tipe kepribadian oleh Eysenck dibedakan 

menjadi dua tipe, yaitu introvert dan ekstravert, untuk menyatakan adanya perbedaan dalam 

reaksi-reaksi terhadap lingkungan sosial dan tingkah laku sosial (Hall & Lindzey, 1998, Wallace, 
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1993). Menurut Hall & Lindzey (1998) tipe kepribadian ekstravert adalah individu yang senang 

bersosialisasi, menyukai pesta, memiliki banyak teman, membutuhkan kegembiraan, berperilaku 

tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan kurang menuruti kata hati. Sedangkan orang-orang introvert 

cenderung pendiam, introspeksi, bersikap hati-hati, termenung, keputusan yang berdasarkan kata 

hati. Tipe kepribadian introvert lebih sensitif dibandingkan tipe kepribadian ekstravert, mereka 

menjadi cepat bosan dibandingkan ekstravert, kegembiraan mengganggu performa mereka, 

sebaliknya hal tersebut dapat meninggikan performa ekstravert Menurut Triharyati (2014) 

mengatakan bahwa ada perbedaan kecemasan dalam menghadapi pensiun yang bertipe 

kepribadian ekstrovert dan introvert. Pada individu yang bertipe kepribadian ekstrovert lebih 

rendah dari pada individu yang bertipe kepribadian introvert. Kemudian Handayani (2008) 

mengatakan kecemasan-kecemasan individu yang mengadapi pensiun adalah seperti kehilangan 

kntak sosial dengan kelompoknya, kehilangan jabatan, kehilangan sumber penghasilan dan juga 

kehilangan kewibawaan dan perasaan berarti.  

Menurut Safitri (2010) bahwa 8,7% tipe kepribadian (ekstravert dan introvert) berpengaruh besar 

terhadap penyesuaian diri individu terhadap masa pensiun. Semakin tinggi nilai ekstrovert 

seorang individu semakin baik pula penyesuaian diri individu tersebut dalam menghadapi 

pensiun, sebaliknya semakin rendah nilai introvert seorang individu semakin sulit pula 

penyesuaian diri seorang individu tersebut. Dewi (2012) mengatakan selain tipe kepribadian dan 

peran gender, seorang individu yang melakukan penyesuaian diri dengan melakukan pelatihan 

sebelum memasuki masa pensiun akan memiliki rencana yang sangat jelas untuk kehidupan 

kedepannya dibandingkan dengan individu yang tidak mendapatkan pelatihan dalam menghadapi 

pensiun. 

Menurut Rohman (2008) perjalanan waktu kerja, terbatas oleh usia pegawai yang dibatasi masa 

kerja, maka perubahan situasi yang akan dihadapi, adalah semisal tidak bekerja lagi, artinya akan 

menganggur, pensiun, tidak menjabat lagi dan sebagainya. Suasana bayangan seperti hal itu 

banyak orang dilihat sebagai insentif negatif paling parah dan paling tidak diinginkan. Usia 

pensiun bagi pegawai yang bekerja di birokrasi pemerintah dibatasi oleh aturan yakni, untuk 

pegawai yang berada di lingkungan kerja struktural sampai umur 56 tahun, sedang di lingkungan 

kerja fungsional dibatasi sampai umur 56 tahun, sedang di lingkungan kerja fungsional dibatasi 

sampai umur 60 tahun. Namun bagaimana, ketika usia pegawai akan mendekati masa pensiun, 

apakah dalam menghadapi gambaran hidup pada suatu situasi yang suasana yang berubah akan 

pula mengalami perubahan psikis dan psikologis, akan merasa tersisih, kecewa, sedih, emosional, 

pemikiran yang selalu negatif dan kecemasan yang hebat. Berbagai pengaruh perasaan individual 

hal di atas menurut Kartono (1989: 16) akan dapat menyebabkan stres seperti ketegangan dan 

tekanan 47 batin. Dalam kondisi jiwa yang sedemikian, maka sejauhmana pengaruh terhadap 

kinerjanya, ketika seorang pegawai menghadapi situasi akan memasuki pensiun. Kondisi dan 

situasi psikologis dan fisik seorang pegawai yang memasuki pensiun akan menjadi varaibel 

moderator pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan masalah yang akan diangkat dalam 

melakukan penelitian ini adalah apakah tipe kepribadian dan peran gender dapat mempengaruhi 

penerimaan diri seorang individu dalam menghadapi masa pensiunnya? Tujuan dari penelitian ini 
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adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan tipe kepribadian ektrovert dan introvert terhadap 

penerimaan diri seorang individu di fase perkembangan dewasa madya dalam menghadapi masa 

pensiun. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang 

seberapa besar pengaruh tipe kepribadian seorang individu di fase perkembangan dewasa madya 

dalam menghadapi masa pensiun. 

Penerimaan Diri 

Penerimaan diri adalah kesadaran diri sendiri melalui proses memahami kehidupan individu itu 

sendiri dengan dihadapkan pada kenyataan yang wajar serta memahami pro dan kontra dan 

menerima keterbatasan dan kesalahan penilaian yang dilakukan, termasuk juga memahami 

konteks lingkungan dan situasi yang terlibat. Seseorang dengan penerimaan diri akan 

bertanggung jawab pada keputusan yang dipilih dan menjalani hidup dengan kemampuan yang 

dimiliki sendiri. Selain itu peneriman diri juga mengarah pada perasaan bahwa mereka berharga 

dan mampu menjalin hubungan dengan orang lain secara efektif dan kreatif (Szentàgotai & 

David, 2013). Chamberlain dan Haaga (2001, dalam Szentàgotai & David, 2013) menemukan 

bahwa ukuran seseorang mampu menerima dirinya berkaitan positif dengan kepuasan hidup dan 

kebahagiaan, terlepas dari kecemasan, depresi dan hal-hal negatif lainnya. untuk mencapai hal 

tersebut harus berkorelasi dengan harga diri. 

Menurut Maslow (dalam Szentàgotai & David, 2013) yang mendukung penerimaan diri 

seseorang yang baik adalah salah satunya terletak pada karakteristik aktualisasi diri orang 

tersebut. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang merasa menerima dirinya sendiri tanpa kecewa, 

merasa kekurangan dan keluhan. Pribadi tersebut juga mampu mengaktualisasikan dirinya pada 

lingkungan sekitar (Maslow, 1954 dalam Szentàgotai & David, 2013). Carls Roger (dalam 

Szentàgotai & David, 2013) juga memiliki pandangan yang sama mengenai penerimaan diri yaitu 

sebagai proses menuju kesejahteraan hidup dan menjadi unsur utam untuk merasa puas dan 

terbebas dari emosi negatif. 

Studi yang dilakukan pada akhir 1940-an juga menegaskan bahwa penerimaan diri terkait dengan 

emosi positif dan terpuaskannya hubungan sosial, prestasi dan penyesuaian terhadap kejadian 

hidup negatif (Williams & Lynn, 2010, dalam Szentàgotai & David, 2013). Penerimaan diri juga 

menjadi tujuan untama dalam situasi permusuhan atau situasi yang bertentangan dengan 

keinginan yang mana hal tersebut tidak dapat dihindari, melarikan diri atau dihilangkan oleh 

individu itu sendiri (Szentàgotai & David, 2013). Beberapa penelitian juga menghasilkan bahwa 

pentingnya penerimaan diri untuk jiwa kesehatan dan kesejahteraan untuk menghindari efek 

merugikan. 

Menurut Hurlock (dalam Sari & Nuryoto,2007) mengatakan penerimaan diri adalah suatu 

tingkatan kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya dan adanya kemauan untuk hidup 

dengan keadaan tersebut. Individu dengan penerimaan diri merasa bahwa karakteristik tertentu 

yang dimiliki adalah bagian diri yang tidak terpisahkan, yang selanjutnya dihayati sebagai 

anugerah. Segala apa yang ada pada dirinya dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, 

sehingga individu tersebut memiliki keinginan untuk terus dapat menikmati kehidupan. 

Perubahan apapun yang terjadi berkaitan dengan proses menua dapat diterima oleh individu yang 

memiliki penerimaan diri dengan hati lapang. 



6 
 

Faktor-faktor penerimaan diri menurut Hurlock, terdapat 10 faktor antara lain adalah sebagai 

berikut: 1. Pemahaman tentang diri sendiri, 2. Harapan yang realistic, 3. Tidak adanya hambatan 

dari lingkungan seperti halangan atau tekanan, 4. Sikap-sikap anggota masyarakan yang 

menyenangkan seperti kesedian individu dalam mengikut kebiasaan dilingkungan tersebut, 5. 

Tidak adanya gangguan-gangguan emosioanal yang berat, 6. Pengaruh keberhasilan yang 

dialami, 7. Indentifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik, 8. Adanya 

persepektif diri yang lebih luas seperti pandangan orang lain terhadap diri, kemudian perspektif 

diri dapat diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar, 9. Pola asuh yang baik dari masa 

kanak-kanak, 10. Konsep diri yang stabil. 

Hjelle dan Ziegler (1981) menyatakan bahwa individu dengan penerimaan diri memiliki toleransi 

terhadap frustrasi atau kejadian-kejadian yang menjengkelkan, dan toleransi terhadap kelemahan-

kelemahan dirinya tanpa harus menjadi sedih atau marah. Individu ini dapat menerima dirinya 

sebagai seorang manusia yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi, individu yang mampu 

menerima dirinya adalah individu yang dapat menerima kekurangan dirinya sebagaimana dirinya 

mampu menerima kelebihannya. 

Menurut Ceyhan & Ceyhan (dalam Putri Dkk, 2013) Individu yang dapat menerima keadaan 

dirinya dapat menghormati diri mereka sendiri, dapat menyadari sisi negatif dalam dirinya, dan 

mengetahui bagaimana untuk hidup bahagia dengan sisi negatif yang dimilikinya, selain itu 

individu yang dapat menerima dirinya memiliki kepribadian yang sehat dan kuat, sebaliknya, 

orang yang mengalami kesulitan dalam penerimaan diri tidak menyukai karakteristik mereka 

sendiri, merasa diri mereka tidak berguna dan tidak percaya diri. 

Johada (1958) penerimaan diri mengandung pengertian bahwa individu telah belajar untuk hidup 

dengan dirinya sendiri, dalam arti individu dapat menerima kelebihan maupun kekurangan yang 

ditemukan dalam dirinya. Individu yang menerima keadaan dirinya dengan tenang, akan bebas 

dari rasa bersalah, rasa malu dan rendah diri karena kecacatan/keterbatasan diri serta bebas 3 dari 

kecemasan penilaian orang lain terhadap dirinya (Maslow,1970 dalam Hjelle & Ziegler, 1985). 

Kemudian apabila dilihat dari karakteristik individu Yang memiliki Self-Acceptance yaitu 

tentunya orang yang memiliki self acceptance dan tidak memiliki self acceptance berbeda dalam 

tingkah lakunya. Seseorang dikatakan memiliki self acceptance yang baik dapat dilihat dari 

perkataan dan perilakunya sehari-hari. Menurut Jersild (dalam Nurviana, 2011) pada umumnya 

perilaku yang dimunculkannya lebih cenderung positif dan senang melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan banyak orang. Sehingga ini akan sangat berdampak positif terhadap 

kematangan pada dirinya. Beberapa karakteristik seseorang yang memiliki penerimaan diri, yaitu: 

a. Memiliki penilaian realistis terhadap potensi-potensi yang dimilikinya, b. Mereka juga 

menyadari kekurangan tanpa menyalahkan diri sendiri, c. Memiliki spontanitas dan tanggung 

jawab terhadap perilakunya, d. Mereka menerima kualitas-kualitas kemanusiaan mereka tanpa 

menyalahkan diri mereka terhadap keadaan-keadaan di luar kendali mereka. 

Menurut Kimmel (dalam Parmono,2007) pensiun merupakan sutu perubahan yang penting dalam 

perkembangannya individu yang ditandai dengan perubahan sosial. Perubahan sosial ini harus 

dihadapi oleh para pensiunan berupa penyesuaian diri terhadap keadaan yang tidak bekerja, 

berakhirnya karier pada pekerjaan formal, kurangnya penghasilan dan bertambahnya waktu luang 

yang sangat mengganggu. Menurut Atwater (dalam Sari, 2010) pensiun sebagai suatu proses 
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pengunduran diri individu dari aktivitas atau status pekerjaan rutin, yang biasanya disebabkan 

oleh perubahan pada usia dan kesehatan. Pensiun dianggap sebagai krisis dan transisi dari bekerja 

menjadi tidak bekerja atau pensiun merupakan suatu stressor kehidupan bagi orang yang 

menjalaninya. 

Agustina, 2012 (dalam Kintaninani, 2013) mengatakan secara umum, arti kata pensiun adalah 

dimana seorang individu yang sudah tidak bekerja lagi dikarenakan usianya yang sudah lanjut 

dan harus diberhentikan, dengan kata lain masa pensiun mempengaruhi aktivitas seorang individu 

dari situasi kerja diluar pekerjaan. Sedangkan berdasarkan psikologi perkembangan pensiun 

adalah suatu masa transisi ke pola hidup baru, ataupun akhir pola hidup. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri pada pensiun adalah suatu 

tingkatan kesadaran terhadap karakteristik pribadi dengan memiliki keadaan sebenarnya pada 

sebuah perubahan yang terjadi pada perkembangan hidup manusia yang ditandai dengan 

perubahan sosial, dimana setiap individu tersebut harus menyesuaikan diri  dari aktivitas aktif 

bekerja rutin menjadi tidak bekerja yang disebabkan oleh usia dan juga penurunan kesehatan, 

sehingga banyaknya waktu luang yang akan di dapatkan oleh individu tersebut atau biasa disebut 

juga sebagai akhir pola kehidupan. 

Kemudian pada diri seorang individu yang merasa bahwa pensiun adalah suatu anugerah yang 

sangat menyenangkan dan dapat menikmati kehidupannya mulai dari proses penuan sampai 

dengan perubahan-perubahan yang lainnya dengan lapang dada, maka akan berdampak positif 

dimana individu tersebut memiliki toleransi atas semua proses atau kejadian-kejadian yang 

menjengkelkan, kelemahan-kelemahan, sampai hal-hal yang membuat frustasi yang dialami oleh 

tanpa harus menjadi sedih atau marah. Sehingga menjadikan seorang individu tersebut menjadi 

manusia yang lebih sehat dan lebih kuat dalam menghadapi sesuatu keadaan atau tekanan. 

Penerimaan diri yang baik akan membentuk suatu karakter yang lebih positif seperti lebih dapat 

menilai dengan realistis, tidak menyalahkan diri sendiri atas kekurangan yang mereka miliki, 

spontanitas dan bertanggung jawab terhadap dirinya serta faktor-faktor pendukung dari 

lingkungan sekitar juga sangat diperlukan dalam penerimaan diri seorang individu yang 

memasuki masa pensiun, begitu juga sebaliknya penerimaan diri yang buruk akan cenderung 

berdampak negatif, Kadang kala seorang individu dengan penerimaan diri yang buruk ditambah 

dengan lingkungan sosial yang tidak mendukung di masa pensiun, maka yang akan terjadi pada 

masa tersebut adalah stress dalam kehidupan individu yang akan dijalaninya. 

Faktor-Faktor Penerimaan Diri 

Apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri adalah pendidikan dan 

dukungan sosial. Penerimaan diri akan semakin baik apabila ada dukungan dari lingkungan 

sekitar, seperti yang dikatakan Sari & Nuryoto (2002) bahwa individu yang mendapat dukungan 

sosial akan mendapat perlakuan yang baik dan menyenangkan. Selain itu, juga dikatakan bahwa 

faktor pendidikan juga mempengaruhi penerimaan diri, dimana individu yang memiliki 

pendidikan lebih tinggi akan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi pula akan datangnya 

masa tua dan segera mencari upaya untuk menghadapi masa tua ini. Dengan kata lain, di 

kalangan individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, upaya untuk menghadapi masa 

tua bisa di antisipasi lebih dini.   
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Menurut  Hurlock (dalam Kartika & Kurniawan, 2014) terdapat beberapa fakto yang 

mempengaruhi penerimaan diri seorang individu yaitu sebagai berikut: faktor yang pertama yaitu 

dimana serang individu dapat memahami dirinya sendiri (self Understanding), kemudian setelah 

dapat memahami dirinya sendiri individu tersebut mempunyai harapan dalam hidupnya (Realistic 

Expectation), kemudian setalah memiliki harapan dalam hidup individu tersebut dapat melihat 

dan memahami kondisi lingkungannya (Absence Of Envioronmental Obstacle), setelah melihat 

dan memahami lingkungannya indivisu juga dituntut untuk memiliki kemampuan sosialnya 

(Favourable Social Attitudes), selain memiliki kemampuan sosial, seorang individu diharapkan 

memiliki dan memahami kondisi emosionalnya (Absence Of Emotional stress), kemudian 

seorang individu memiliki pengaruh kesuksesan (Preponderance of Success), memiliki 

kemampuan penyesuaian diri yang baik dengan lingkungannya (Identification with Well Adjusted 

People), memiliki pandangan terhadap diri sendiri (SelfPerspektif), selain hal tersebut pola asuh 

di masa kecil yang baik juga sangat penting (Good Childhood Training), serta konsep diri yang 

stabil sangat dibutuhkan oleh seorang individu  (Stable Self Concept). 

Aspek-aspek Penerimaan Diri 

Sheerer (dalam Denmark, 2007) menyebutkan aspek-aspek penerimaan diri,yaitu : Kepercayaan 

atas kemampuannya untuk dapat menghadapi hidupnya, menganggap dirinya sederajat dengan 

orang lain, tidak menganggap dirinya sebagai orang hebat atau abnormal dan tidak mengharapkan 

bahwa orang lain mengucilkannya, tidak malu-malu atau sadar diri, mempertanggung jawabkan 

perbuatannya, mengikuti standard pola hidupnya dan tidak ikut-ikutan, menerima pujian atau 

celaan secara objektif, tidak menganiaya diri sendiri dengan kekangan-kekangan yang berlebihan 

atau tidak memanfaatkan sifat-sifat yang luar biasa, menyatakan perasaannya secara wajar. 

Tipe Kepribadian 

Menurut Koswara (1991:10) kepribadian berasal dari kata latin yaitu persona. kata persona 

(personality) adalah suatu perubahan kata yang menjadi istilah yang mengacu pada gambaran 

sosial tertentu yang diterima oleh individu dan kelompok atau masyarakatnya, kemudian individu 

tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial (peran) 

yang diterimanya. 

Eysenck (dalam Alwisol, 2009) mengatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku 

aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. 

Pola tingkah laku itu berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari empat sektor 

utama yang menorganisir tingkah laku, yaitu sektor kognitif (intelegence), sektor konatif 

(character), sektor afektif (temperament) dan sektor somatik (constitution). 

Sedangkan menurut Pervin (dalam Sari, 2010) kepribadian mengacu pada karakteristik orang 

yang menjelaskan pola-pola yang konsisten dari perasaan, berfikir, dan perilakunya. Menurut 

Murray mengatkan bahwa kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh, yang 

sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam perubahan kegiatan fungsional. 

Menurut Phares kepribadian adalah pola khas dari fikiran, perasaan dan tingkah laku yang 

membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasinya. 

Menurut Gunarsa dan Gunarsa (dalam Tommy,Suyasa, Fransisca .dkk, 2003) kepribadian sering 

digambarkan sebagai pola keseluruhan tingkah laku seorang pada setiap perkembangan. 
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kemudian menurut Eysenck dibadikan menjadi dua tipe, yaitu ekstrovert dan introvert dimana 

bertujuan untuk menyatakan adanya perbedaan dalam reaksi-reaksi terhadap lingkungan sosial 

dan tingkah laku sosial.  

Menurut Carl. G. Jung kepribadian pada manusia dibagi menjadi dua arah, yaitu keluar dirinya 

yang disebut ekstrovert dan yang kedalam dirnya yang disebut introvert.  Kemana arah perhatian 

manusia yang terkuat keluar dari dirinya atau dari dalam dirinya , itulah yang akan menentukan 

tipe kepribadiannya ( Alwisol, 2009). 

Tipe ekstrovert, yaitu orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan ke luar dirinya, kepada 

orang-orang lain dan kepda masyarakat. Sedangkan tipe introvert, yaitu orang-orang yang 

perhatiannya lebih mengarah pada dirinya, pada “aku”-nya. (Purwanto,1998) 

Orang-orang yang tergolong tipe ekstrovert mempunyai sifat-sifat seperti berhati terbuka, lancar 

dalam pergaulan, ramah, penggembira, kontak dengan lingkungan besar sekali, mudah 

mempengaruhi dan juga mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Adapaun orang-orang yang 

tergolong tipe introvert mempunyai sifat-sifat seperti kurang pandai dalam bergaul, pendiam, 

sukar diselami batinnya, suka menyendiri, bahkan sering takut kepada orang. 

Sedangkan menurut Crow dan Crow (dalam Alwisol,2009) menjelaskan tentang sifat dari 

golongan ekstrovert dan introvert, orang-orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert ini 

adalah orang–orang yang lancar dalam berbicara, bebas dari kekhawatiran atau kecemasan, tidak 

lekas malu dan tidak canggung, umumnya bersifat konservatif, mempunyai minat pada atletik, 

dipengaruhi oleh data yang obajektif, ramah dan suka berteman, suka bekerja sama dengan orang 

lain, kurang memperdulikan penderitan dan milik sendiri, serta mudah menyesuaikan diri dan 

luwes. Sedangkan orang-orang yang memiliki tipe introvert ini adalah orang-orang yang lebih 

lancer dalam menulis ketimbang berbicara, cenderung khawatir, lekas malu dan canggung, 

cenderung bersifat radikal, suka membaca buku-buku dan majalah, lebih dipengaruhi oleh 

perasaan-perasaan subjektif, agak tertutup jiwanya, lebih senang bekerja sendiri, sangat menjaga 

atau berhati-hati terhadap penderitaan dan miliknya, serta sukar menyesuaikan diri dan kaku 

dalam pergaulannya. 

Menurut Erikson (dalam Hurlock, 1980) pada usia kerja terjadi pada usia madya (55-65) 

seseorang memasuki masa berprestasi dimana selama usia ini, orang akan menjadi lebih sukses 

atau sebaliknya mereka berhenti dan tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Apalagi orang 

berusia madya mempunyai kemauan yang kuat untuk berhasil, mereka akan mencapai puncaknya 

pada usia ini dan memungut hasil dari masa-masa persiapan dan kerja keras yang dilakukan 

sebelumnya. b. Usia Banyak orang yang takut menghadapi masa tua karena asumsinya jika sudah 

tua, fisik pun akan makin melemah, makin banyak penyakit, cepat lupa, penampilan tidak 

menarik dan makin banyak hambatan lain yang membuat hidup makin terbatas. Pensiun sering 

diidentikkan dengan tanda seseorang memasuki masa tua. Banyak orang mempersepsi secara 

negatif dengan menganggap bahwa pensiun itu merupakan pertanda dirinya sudah tidak berguna 

lagi dan tidak dibutuhkan karena usia tua dan produktivitas menurun sehingga tidak 

menguntungkan lagi bagi perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. 
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Berdasarkan dari uraian serta pendapat di atas dapat disimpulkan kepribadian adalah suatu 

gambaran dan karakteristik yang menjelaskan pola-pola khas yang ada dalam pikiran, perasaan 

serta keseluruhan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan orang lain dengan 

keunikannya pada fase perkembangannya dimana diukur dalam 4 sektor yaitu kognitif, konatif, 

afektif dan juga somatik. Kemudian kepribadian seorang terbagi menjadi 2 tipe yaitu tipe 

ekstrovert dimana seorang individu yang memiliki tipe ini akan lebih terbuka dengan lingkungan 

sosialnya, orang yang ceria serta ramah, dapat mempengaruhi orang lain, cenderung objektif, 

suka bekerja sama dan juga mudah dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Sedangkan tipe 

yang kedua yaitu tipe introvert dimana seorang individu yang memiliki tipe ini cenderung 

bersifat pemalu, sulit untuk bergaul, cenderung sujektif, senang bekerja sendiri dan pemalu, serta 

lebih mengutamakan perasaan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menguji seberapa besar pengaruh 

tipe kepribadian dan gender terhadap penerimaan diri seorang individu di fase perkembangan 

dewasa madya di mulai pada usia kurang lebih 40 tahun hingga 60 atau 65 tahun dalam 

menghadapi masa pensiun. Kemudian apabila dilihat dari kerangka dibawah ini peneliti ingin 

melihat bagaimana penerimaan diri pada laki-laki dan perempuan yang memiliki tipe kepribadian 

ekstrovert, kemudian begitu pula sebaliknya bagaimana peneriman diri pada laki-laki dan 

perempuan yang memiliki tipe kepribadian introvert   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipe Kepribadian  

Kepribadian  

 Penerimaan Diri Ekstrovert  

 Kepercayaan atas kemampuan untuk dapat 

menghadapi hidupnya 

 Menganggap dirinya sederajat dengan 

orang lain. 

 Mempertanggung jawabkan perbuatannya 

 Menerima pujian atau celaan secara 

objektif  

 Menyatakan perasaan secara wajar 

Penerimaan Diri Introvert  

 Tidak menganggap dirinya hebat atau 

abnormal dan tidak berharap dikucilkan 

 Tidak malu-malu atau sadar diri 

 Mengikuti standard pola hidupnya dan tidak  

ikut-ikutan 

 Menerima pujian atau celaan secara objektif  

 Tidak menganiaya diri sendiri dengan 

kekangan-kekangan yang berlebihan 

Penerimaan Diri 

Menghadapi Pensiun  

Sikap dengan tipe 

kepribadian Ekstrovert : 

dapat bekerja sama, dapat 

dipengaruhi dan 

mempengaruhi lingkungan,  

ceria serta ramah dan dapat 

terbuka dengan lingkungan 

sosialnya. 

Sikap dengan tipe 

kepribadian Introvert : 

bersifat pemalu, sulit untuk 

bergaul dan terbuka 

dengan lingkungan, senang 

bekerja sendiri serta lebih 

mengutamakan perasan. 
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Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini adalah ada perbedaan penerimaan diri seorang individu yang bertipe 

kepribadian ekstrovert dan introvert pada fase perkembangan dewasa madya dalam menghadapi 

masa pensiun. 

Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek tertentu yang datanya berupa angka-

angka yang kemudian diolah secara matematis untuk menarik suatu kesimpulan, kemudian dalam 

melakukan pedekatan kuantitatif ini menggunakan varian penelitian survey, yaitu tipe penelitian 

yang menggunakan kuisioner atau angket sebagai sumber data utama (Martono, 2010). Dalam 

penelitian ini, yang dikaji yaitu terfokus pada variabel penerimaan diri dan variabel tipe 

kepribadian dan gender yang diketahui melalui hasil skor yang hasilnya berupa angka pada 

instrumen yang diberikan kepada subjek penelitian. Angka-angka tersebut kemudian dianalisa 

yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan untuk membuktikan hipotesis.   

Subjek Penelitian  

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 115 orang dengan menggunakan Pegawai 

Negeri Sipil yang sudah memasuki masa pensiun yang berada di kabupaten Kubu Raya propinsi 

Kalimantan Barat, usia berkisar 50-65 tahun, laki-laki dan perempuan. Untuk menguji perbedaan 

adalah dengan menggunakan independent sample t tes karena ada 2 kelompok yang digunakan 

sebagai pembanding. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling yaitu 

teknik sampling yang mengunakan seluruh jumlah populasi sebagai subjek penelitian (Idrus, 

2008).  

Variabel dan Instrumen Penelitian  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah penerimaan diri, yaitu memiliki penghargaan yang 

tinggi terhadap diri sendiri, tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri, menghargai apapun yang 

ada pada diri sendiri. Sedangkan variabel bebas dari penelitian ini adalah tipe kepribadian, yaitu 

pola keseluruhan tingkah laku seseorang individu baik laki-laki maupun perempuan pada setiap 

perkembangannya. Dewasa madya yang digunakan sebagai subjek penelitian ini adalah pada usia 

55-60 tahun yang sedang menghadapi masa pensiun. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan varian penelitian survey yang intrumen yang mengunakan kuisioner atau angket 

sebagai sumber utama. intrumen yang digunakan yang digunakan ada 2 macam yaitu skala 

penerimaan diri dan alat tes EPI (Eysenck’s Personality Inventory) untuk mengukur tipe 

kepribadian, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Penerimaan diri  
Skala penerimaan diri adalah skala yang digunakan untuk mengukur penerimaan diri. 

Skala penerimaan diri ini di buat sendiri oleh peneliti dengan menggunakan aspek-aspek 

dari teori Sheerer (dalam Denmark, 2007). 

2. Tipe kepribadian  
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Skala tipe kepribadian adalah skala yang digunakan untuk mengukur tipe kepribadian 

ekstrovert dan introvert. Untuk  mengukur tipe kepribadian ekstrovert dan introvert ini 

peneliti menggunakan salah satu alat tes yaitu EPI (Eysecnk’s Personality Inventory). 

 

Prosedur dan Analisis Data Penelitian 

 

Secara umum penelitian ini akan dilakukan dengan tiga tahapan, adapun tahapan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

Persiapan, tahap persiapan dimana peneliti membuat konsep yang akan dilakukan untuk 

penelitian ini, kemudian di lanjutkan dengan  peneliti melakukan try out terlebih dahulu untuk 

menguji item-item pengukuran kedua variabel penelitian dengan memberikan instrumen. 

 

Tahap kedua, yaitu peneliti mulai menyebarkan instrument yang berbentuk kuisioner atau angket 

kepada kelompok untuk mengukur tipe kepribadian dan penerimaan diri pada Pegawai Negeri 

Sipil yang menghadapi pensiun. 

 

Tahap ketiga, yaitu menganalisa hasil data penelitian dari keseluruhan proses penelitian. Analisa 

data ini akan menggunakan program SSPS for windows ver.21, yaitu analisa Independent Sample 

T-test yaitu untuk memprediksikan atau menguji pengaruh dari variabel satu dengan variabel 

lainnya. 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Penelitian ini dilakukan, dan diperoleh hasil yang akan dipaparkan dengan tabel-tabel dibawah 

ini. Tabel pertama pada bab ini merupakan tabel  yang membahas karakteristik subjek yang turut 

serta dalam penelitian penerimaan diri dalam menghadapi pensiun ditinjau dari tipe kepribadian. 

Untuk menentukan subjek dari penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data 

dengan menggunakan metode quota sampling dan populasi jenuh dimana seluruh jumlah 

populasi dijadikan sebagai subjek. 

 

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian  

Kategori  Jumlah  Persentase  Total  

Usia 50-55 tahun 1 0,87% 100% 

56-60 tahun 60 52,2% 

61-65 tahun 54 46,9% 

Tipe Kepribadian Ektrovert 73 63,47% 100% 

Introvert 42 36,53% 

Jenis Kelamin Laki-laki 64 55,65% 100% 

Perempuan 51 44,35% 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat diketahui bahwa untuk subjek yang digunakan pada 

penelitian ini adalah terdiri dari 1 subjek yang berumur 50-55 tahun dengan persentase 0,87%, 

kemudian untuk subjek yang berumur 56-60 tahun terdiri dari 60 subjek dengan persentase 

sebesar 52,2%, kemudian untuk rentangan umur dari 61-65 tahun terdiri dari 54 subjek dengan 
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persentase sebesar 46,9%. Apabila dilihat lagi pada tabel diatas bahwa terdapat 2 kategori yaitu 

kategori ektrovert dan kategori introvert, kategori tersebut menjelaskan tentang tipe kepribadian 

dari subjek di penelitian ini. Untuk subjek yang memiliki tipe kepribadian ektrovert lebih lebih 

tinggi dengan jumlah 73 subjek dengan persentase sebesar 63,47%, kemudian untuk subjek yang 

memiliki tipe kepribadian introvert berjumlah 42 subjek dengan persentase sebesar 36,53%. 

Berdasarkan tabel di atas dari jumlah subjek yang sebanyak 115 orang terdiri dari 64 subjek yang 

berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebsar 55,65% dan terdiri dari 51 subjek yang 

berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 44,35%. 

Tabel 2. Penghitungan Hasil Independent sample T test Penerimaan Diri dengan Tipe 

Kepribadian  

Tipe kepribadian  F  Sig. T Sig. (2.tailed) 

Ektrovert  0,002 0,968 -0,249 0,804 

Introvert  -0,248 0,805 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat dari sig. yang diperoleh adalah sebesar 0,968 

dimana jumlah tersebut >0,05 (p >0,05), dan dapat dilihat dari nilai sig.(2.tailed) dari tabel diatas 

pada tipe kepribadian eksrovert sebesar 0,804 sedangkan pada tipe kepribadian introvert sebesar 

0,805 hanya berbeda sebesar 0,001 saja. Sehingga dapat di simpulkan bahwa hipotesis ditolak 

yang artinya tidak ada perbedaan penerimaan diri seseorang individu yang berkepribadian 

ektrovert dan juga yang berkepribadian introvert ketika menghadapi masa pensiun. Kemudian 

peneliti juga melihat apakah ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan diri seorang 

individu yang menghadapi pensiun. 

Tabel 3. Penghitungan Hasil Independent Sampel T test penerimaan diri dengan Jenis 

Kelamin 

Jenis Kelamin  F Sig.  T  Sig. (2.tailed) 

Laki-Laki 0,109 0,742 0,425 0.672 

Perempuan  0.,424 0.672 

 

Dari tabel di atas, peneliti menguji kembali skor penerimaan diri dengan jenis kelamin subjek 

dengan menggunakan analisis Independent sampel t test. Didapat hasil bahwa jenis kelamin 

sebagai faktor pendukung dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan diri 

seorang individu yang menjelang pensiun. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai sig. yang bernilai 

0,742 yang dimana nilai tersebut  0,05 (p> 0,05). Kemudian apabila dilihat dari nilai sig. 

(2.tailed) dari keduanya yaitu laki-laki memiliki nilai sebesar 0,672 dan juga nilai yang ada pada 

kategori laki-laki yaitu sama 0,672.  

Berdasarkan tabel-tabel di atas dengan menggunakan perhitungan SPSS yaitu dengan analisa 

independent sampel t tes dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan penerimaan diri seorang 

individu yang bertipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Hal tersebut dibuktikan pada tabel 2 

dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5%, kemudian nilai dari signifikansi 

yang ditunjukkan adalah sebesar 0,968. Sehingga nilai signifikansi lebih besar dari taraf 
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signifikansi yaitu 0,968 > 0,05. Kemudian peneliti melakukan uji ulang dengan menggunakan 

jenis kelamin subjek sebagai faktor lain yang mempengaruhi penerimaan diri pensiun, namun 

hasil yang didapatkan adalah bahwa nilai signifikansi yang didapat adalah sebesar 0,742 dan taraf 

signifikansi yang digunakan sama seperti tipe kepribadian yaitu sebesar 5%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa faktor lain seperti jenis kelamin, penerimaan diri seorang individu baik 

perempuan maupun laki-laki ketika menghadapi masa pensiun tidaklah berbeda. 

DISKUSI 

Penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan penerimaan diri pada seseorang yang 

menjelang pensiun yang berada di kabupaten Kubu Raya propinsi Kalimantan Barat tahun 2014-

2015 antara yang bertipe kepribadian ekstrovert dan yang bertipe kepribadian introvert. Hal ini 

dibuktikan dengan hipotesis yang di tolak, setelah dilakukan analisis menggunakan perhitungan 

SPSS yaitu Independent sample t tes. Diujikan nilai penerimaan diri dengan tipe kepribadian 

ekstrovert dan introvert didapat nilai signifikansi sebesar 0,968 dan tingkat signifikansi yang 

digunakan adalah sebesar 5%. Dari hasil tersebut bahwa nilai signifikansi lebih tinggi dari tingkat 

signifkansi yaitu 0,968 > 0,05 (p>0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

antara subjek yang bertipe kepribadian introvert penerimaan dirinya ketika menghadapi pensiun 

dengan subjek yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert. 

Hasil penelitian ini dengan hipotesis yang ditolak dimana tidak ada perbedaan penerimaan diri 

antara seorang individu di masa dewasa madya dengan umur 50-65 tahun yang bertipe 

kepribadian ektrovert dan introvert ketika menghadapi masa pensiun. Hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian yang terdahulu dalam penelitian yang dilakukan oleh Triharyati 

(2014) yang menggunakan guru sebagai subjeknya dengan hasil penelitiannya untuk subjek yang 

bertipe kepribadian introvert lebih tinggi tingkat kecemasannya ketika menjelang pensiun 

dibandingkan dengan subjek yang bertipe kepribadian ekstrovert. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan antara tipe kepribadian introvert dan juga tipe kepribadian ekstrovert dalam 

menghadapi pensiun. Kemudian ada pula penelitian lain yang berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Khadaffi (2005) terhadap mahasiswa Universitas Gunadarma dari berbagai 

fakultas. Hasil penelitian Khadaffi (2005) tersebut mengatakan bahwa ada perbedaan penerimaan 

diri yang sangat signifikan antara mahasiswa yang bertipe kepribadian ektrovert dan mahasiswa 

yang bertipe kepibadian introvert, dimana subjek yang berkepribadian ekstrovert memiliki 

penerimaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang berkepribadian introvert. 

Kepribadian secara umum dapat mengacu pada karakteristik seseorang yang dimana menjelaskan 

pola-pola yang konsisten mulai dari perasaan, pola pikir dan juga perilakunya (Pervin dalam Sari, 

2010). Kepribadian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 tipe yaitu tipe kepribadian ekstrovert 

dan juga tipe kepribadian introvert , tipe kepribadian ekstrovert adalah tipe-tipe orang yang 

perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya, kepada orang-orang lain dan kepada masyarakat. 

Sedangkan tipe kepribadian introvert itu sendiri adalah tipe-tipe orang yag perhatiannya lebih 

mengarah pada dirinya sendiri atau lebih pada “aku”-nya (Purwanto,1998) 

Kemudian menurut Eysenck tipe kepribadian dibedakan menjadi dua tipe, yaitu introvert dan 

ekstravert, untuk menyatakan adanya perbedaan dalam reaksi-reaksi terhadap lingkungan sosial 

dan tingkah laku sosial (Hall & Lindzey, 1998, Wallace, 1993). Menurut Hall & Lindzey (1998) 

tipe kepribadian ekstravert adalah individu yang senang bersosialisasi, menyukai pesta, memiliki 
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banyak teman, membutuhkan kegembiraan, berperilaku tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan 

kurang menuruti kata hati. Sedangkan orang-orang introvert cenderung pendiam, introspeksi, 

bersikap hati-hati, termenung, keputusan yang berdasarkan kata hati. Tipe kepribadian introvert 

lebih sensitif dibandingkan tipe kepribadian ekstravert, mereka menjadi cepat bosan 

dibandingkan ekstravert, kegembiraan mengganggu performa mereka, sebaliknya hal tersebut 

dapat meninggikan performa ekstravert. 

Setelah melakukan pengujian diatas peneliti mencoba melakukan analisis untuk mencari faktor-

faktor lain yang mempengaruhi penerimaan diri seorang individu yang menghadapi pensiun, 

sehingga peneliti melakukan analisis dengan menggunakan independent sampel t tes untuk 

melihat apakah ada perbedaan penerimaan diri dengan jenis kelamin subjek. Ternyata setelah 

melakukan analisa didapat nilai signifikansi sebesar 0,742 dan taraf signifikansi yang digunakan 

adalah sebesar 5% (0,742 > 0,05, p>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor lain seperti 

jenis kelamin, penerimaan diri individu yang menghadapi masa pensiun tidak lah berbeda antara 

laki-laki maupun perempuan. 

Hasil ini juga bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Hap (2012) mengatakan bahwa perempuan dalam memasuki tahun pertama pada usia 56 tahun 

sampai dengan 60 tahun dalam menjalani kehidupan pensiunnya lebih bisa menerima dengan 

baik dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu kecemasan pada laki-laki dan perempuan memiliki 

perbedaan ketika dihadapi oleh masa pensiun seperti yang dikatakan oleh Cahyo (2007) bahwa 

laki-laki memiliki kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan ketika menghadapi 

masa pensiun dikarenakan beberapa faktor seperti harga diri, kemunduran karier dan kemampuan 

penyesuaian diri yang kurang baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh oleh Arza (2015) 

bahwa 44% orang dewasa yang memasuki masa dewasa madya mengandalkan pensiun sebagai 

sumber penghasilan utama, sehingga hal tersebut yang membuat tanjakan angka kemiskinan 

mencapai 88%. Dari hasil tanjakan kemiskinan yang terjadi di Eropa tersebut tingkat kemiskinan 

pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.  

Secara umum penerimaan diri menjelang pensiun sangat dibutuhkan, dimana apabila dilihat dari 

pengertian pensiun itu sendiri adalah perubahan status atau pola hidup yang sudah menjadi 

rutinitas sebelumnya ke pola hidup yang baru (Schwartz dalam Hurlock,2008). Sedangkan 

penerimaan diri itu sendiri adalah dimana seorang tersebut dapat menemukan ukuran untuk 

mampu menerima dirinya terkait dengan hal-hal positif dengan kepuasan hidup dan 

kebahagiaannya, terlepas dari rasa cemas, depresi dan hal-hal yang negatif lainnya, sehingga hal 

tersebut dapat berkolaborasi dengan harga diri. Selain itu, peneriman diri seseorang dapat 

dikatakan baik apabila salah satunya terletak pada karakteristik aktualisasi diri orang tersebut. 

Kepribadian yang sehat adalah pribadi yang merasa menerima dirinya sendiri tanpa adanya 

kekecewaan, merasa kekurangan dan banyaknya keluhan-keluhan (Maslow dalam Szentàgotai & 

David, 2013). 

Penerimaan diri pada seorang individu sangat diperlukan dalam menghadapi pensiun, terlebih 

lagi manusia itu adalah makhluk yang unik dengan berjuta karakteristik, sifat dan kepribadian 

yang berbeda-beda. Penerimaan diri itu sendiri adalah dimana kita dapat bersikap positif terhadap 

diri kita sendiri, yang artinya dimana kita dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan yang 

kita miliki. Terlebih lagi ketika dihadapkan dengan transisi pola kehidupan yang dari beraktivitas 

setiap harinya kemudian dihadapkan dengan pola hidup baru yang tidak bekerja atau pensiun. 
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Dari hasil penelitian ini peneliti melihat apakah ada perbedaan penerimaan diri antara subjek 

yang bertipe kepribadian ektrivert dengan subjek yang bertipe kepribadian introvert. Setelah 

dianalisis bahwa tidak ada perbedaan anatra tipe kepribadian ektrovert dan introvert, kemudian 

peneliti melihat apakah ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan diri dari seorang individu 

dalam penerimaan dirinya diuji kembali dengan menggunkan faktor lain yaitu jenis kelamin 

ternyata hasil yang didapat bahwa tidak ada perbedaan penerimaan diri perempuan maupun laki-

laki ketika menghadapi masa pensiun. Menurut Anggraini (2012) yang melakukan penelitian 

tentang hubungan antara kecerdasan (intelektual, emosi, dan spiritual) dengan penerimaan diri 

dengan subjek penyandang cacat tubuh pada dewasa madya mendapatkan hasil bahwa 

penerimaan diri dapat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan. Baik kecerdasaan intelektual, 

kecerdasan emosi maupun kecerdasan spiritual. Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh 

Marsyithah (2012) mengatakan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial dan 

penerimaan diri seorang individu. Semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan semakain 

tinggi pula penerimaan dirinya, namun sebaliknya semakin rendah dukungan sosial yang 

diberikan maka semakin rendah pula penerimaan dirinya.   

Selain faktor-faktor diatas yang mempengaruhi penerimaan diri dari seorang individu yang 

menghadapi pensiun  

Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Puspita, E. S., Nuryoto, S (2002) mengatakan 

bahwa penerimaan diri pada lanjut usia juga dipengaruhi oleh kematangan emosi seseorang 

dimana pada penelitian ini didapat hasil bahwa semakin tinggi kematangan emosi seorang 

individu semakin tinggi pula penerimaan dirinya dan begitu pula sebaliknya semakin rendah 

penerimaan diri seorang individu semakin rendah kematangan emosi seorang individu semakin 

rendah pula penerimaan dirinya. 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dari subjek yang berjumlah 115 orang yang 

terdiri dari 51 orang yang berjenis kelamin perempuan dan 64 orang yang berjenis kelamin laki-

laki dengan menggunakan populasi jenuh dan quota sampling sebagi metode pengambilan 

datanya. Kemudian menggunakan karakteristik Pegawai Negeri Sipil khususnya guru yang sudah 

memasuki masa pensiun, dengan rentangan umur 50-65 tahun. Adapun instrumen yang 

digunakan adalah skala penerimaan diri yang dibuat sendiri oleh peneliti dan juga menggunakan 

alat tes EPI (Eysenck’s Personality Inventory), menggunakan independen sampel t tes sebagai 

metode analisa data. Bahwa hasil yang didapat adalah penerimaan diri seorang individu ketika 

menghadapi masa pensiunnya ditinjau dari tipe kepribadian ektrovert dan juga tipe kepribadian 

introvert yang hanya bernilai (0,968>0,05, p>0,05). Kemudian jenis kelamin dalam penelitian ini 

juga tidak memiliki perbedaan penerimaan dirinya ketika menghadapi masa pensiun baik 

perempuan maupun laki-laki dengan nilai (0,742>0,05, p>0,05). Namun penerimaan diri juga 

dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kematangan emosi, tingkat kecerdasan baik 

kecerdasan intelektual, emosi maupun spiritual dan juga dipengaruhi oleh dukungan sosial 

disekitarnya. 

Dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yang membuat hasil penelitian ini tidak menjadi 

maksimal, misalnya seperti jumlah subjek yang terlalu sedikit, kemudian alat ukur yang 

digunakan terlalu banyak item yang sulit dimengerti seperti alat tes EPI. Selain itu, usia subjek 

yang sudah terlalu tua juga menjadi hambatan peneliti dalam mengambil data dimana adanya 

gangguan dalam penglihatan dan juga pendengaran subjek. 
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena tidak terdapat 

perbedaan penerimaan diri subjek yang bertipe kepribadian ektrovert dan tipe kepribadian 

introvert dalam menghadapi pensiun, diperoleh nilai signikansi dari tipe kepribadian yaitu 

sebesar 0,968 dan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% ( 0,968>0,05, p>0,05). 

Kemudian peneliti menguji kembali apakah ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan diri 

dengan menghitung penerimaan diri dengan jenis kelamin dan mendapat hasil nilai signifikansi 

sebesar 0,742 dan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% ( 0,742>0,05, p>0,05) sehingga  

tidak ada pebedaan penerimaan diri menghadapi pensiun baik yang berjenis kelamin laki-laki 

maupun perempuan. 

Implikasi dari penelitian ini, yaitu diharapkan pemerintah lebih menyediakan pelatihan persiapan 

untuk menghadapi pensiun agar di fase perkembangan ini dewasa madya dapat mempersiapkan 

diri dengan matang secara emosi, kognitif serta fisik. Sehingga ketika seseorang berada di fase 

tersebut dapat membuat kegiatan yang lebih bermanfaat yang sesuai dengan kemampuan. Bagi 

peneliti disarankan untuk melakukan penelitian terkait dengan penerimaan diri dengan tipe 

kepribadian yang lainnya. Kemudian diharapkan untuk menambahkan jumlah subjeknya lagi agar 

tidak hanya terbatas pada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dapat diketahui dan 

dapat membuktikan bagaimana penerimaan diri menghadapi pensiun ditinjau dari tipe 

kepribadian yang lainnya terhadap kalangan yang lain pula. 
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LAMPIRAN 1 

a. Skala Tryout  

Assalamualaikum Wr. Wb 

Perkenalkan saya mahasiswa Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang  angkatan 2012 

yang sedang menempuh Skripsi, oleh karena itu saya meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk 

mengisi kuesioner saya ini. Kuesioner ini tidak ada jawaban benar dan salah, saya mengharapkan 

Bapak/Ibu bersedia menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan sejujur-jujurnya dan 

diharapkan tidak ada jawaban yang terlewatkan. Karena jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat 

berpengaruh besar terhadap hasil penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama yang telah 

Bapak/Ibu lakukan, kami ucapkan terima kasih.. Sebelum Bapak/Ibu memberikan pilihan pada 

pernyataan-pernyataan dibawah ini,  diharapkan untuk mengisi identitas dibawah ini : 

Nama  : 

Jenis kelamin : 

Usia  : 

http://www.colorado.edu/ibs/pubs/pop/pop2011-%090006.pdf
http://www.colorado.edu/ibs/pubs/pop/pop2011-%090006.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-%09equality/files/documents/150618_men_women_pensions_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-%09equality/files/documents/150618_men_women_pensions_en.pdf
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Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Berikanlah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai 

dengan pendapat atau keadaan anda yang sejujur-jujurnya.  Alternatif jawabannya ialah:  

SS    : jika pernyataan tersebut  sangat sesuai  dengan  kondisi yang anda alami  

S    : jika pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang  anda alami  

TS   : jika pernyataan tersebut  kurang sesuai  dengan  kondisi yang anda alami  

STS   : jika penyataan tersebut  sangat tidak sesuai dengan  kondisi yang anda alami   

 

NO. Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya mampu dan yakin menghadapi tantangan dalam menghadapi 

kehidupan. 

    

2. Saya merasa ragu menghadapi tantangan dalam kehidupan saya 

setelah pensiun. 

    

3. Saya merasa masih produktif walaupun telah memasuki pensiun.     

4. Saya tidak dapat melakukan hal produktif lagi setelah pensiun.     

5. Usia pensiun tidak menjadi penghambat untuk tetap aktif dalam 

kegiatan lain. 

    

6. Setelah pensiun saya menjadi pasif dalam berkegiatan di luar 

pekerjaan lama saya. 

    

7. Saya merasa sederajat dengan tetangga atau rekan-rekan saya yang 

lain. 

    

8. Saya merasa berbeda dengan rekan-rekan saya karena telah 

pensiun. 

    

9. Walaupun telah pensiun orang sekitar saya masih menghormati 

saya. 

    

10. Semua orang harus menghormati dan menghargai saya.     

11. Keberadaan dan pemikiran saya masih diterima oleh orang lain.     

12. Saya merasa orang lain tidak menerima kehadiran saya karena saya 

telah pensiun. 

    

13. Saya merasa kehidupan saya tidak ada yang berubah walaupun 

telah pensiun. 

    

14. Kehidupan saya mulai berubah semenjak pensiun.     

15 Saya tidak merasa frustasi hanya berdiam diri di rumah dengan 

keluarga dalam menghabiskan masa pensiun. 

    

16. Saya merasa bosan hanya berdiam diri di rumah setelah pensiun.     

17. Ketika mengerjakan sesuatu, saya akan menerima konsekuensi 

yang akan terjadi. 

    

18. Saya akan mengerjakan sesuatu tanpa menerima apa yang terjadi 

ke depannya. 
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19. Mengakui kesalahan atas kekurangan adalah hal yang baik 

menurut saya. 

    

20. Kesalahan yang saya lakukan disebabkan oleh perbuatan orang 

lain. 

    

21. Jika melakukan suatu kesalahan, saya akan menghadapi hal 

tersebut. 

    

22. Saya akan cenderung menghindar ketika ada permasalahan yang 

dikarenakan perbuatan saya. 

    

23. Saya menerima dan yakin menjalani kehidupan yang saya alami 

saat ini. 

    

24. Saya merasa malu menjalani kehidupan dengan keadaan saat ini.     

25. Kemampuan yang saya miliki membuat saya percaya diri 

menjalani kehidupan. 

    

26. Keadaan yang saya alami saat ini membuat saya tidak yakin 

menjalani kehidupan. 

    

27. Saya merasa percaya diri mengerjakan sesuatu dengan kemampuan 

yang saya miliki, meskipun hasilnya gagal ataupun berhasil. 

    

28. Ketika saya tidak bisa menyelesaikan sesuatu maka saya akan 

menyalahkan kemampuan yang saya miliki. 

    

29. Saya lebih menikmati kehidupan jika dijalani dengan prinsip yang 

saya miliki. 

    

30 Saya merasa nyaman jika menggunakan standard pola hidup yang 

dilakukan oleh orang lain. 

    

31. Saya cenderung melakukan aktivitas berdasarkan pandangan pola 

hidup saya sendiri. 

    

32. Mengikuti pola hidup orang lain adalah hal yang menyenangkan 

bagi saya. 

    

33. Saya menerima kritikan dan dapat mengambil hikmah dari kritikan 

tersebut. 

    

34. Saya merasa tersinggun ketika mendapat celaan dari orang lain.     

35. Saya hanya menerima pujian dari orang lain.     

36. Saya akan menerima pujian maupun celaan dari orang lain dengan 

senang hati. 

    

37. Saya merasa pujian maupun celaan orang lain adalah sesuatu yang 

membangun. 

    

38. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan bakat 

yang saya punya. 

    

39. Saya merasa tidak berguna dengan kedaan saya saat ini yang sudah 

tidak bekerja lagi. 

    

40. Saya percaya pada kemampuan diri saya sendiri.     

41. Apabila saya sedih saya tidak akan menyakiti diri saya dan saya 

akan selalu bersyukur. 

    

42. Saya merasa bahagia meskipun tidak bekerja lagi.     
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43. Saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi apabila 

masalah tersebut tidak mampu saya hadapi sendiri. 

    

44. Apabila orang mencela saya saya akan diam saja.     

45. Saya akan mengatakan apa yang saya rasakan.     

46. Saya akan balas mencela orang-orang yang mencela saya .     

47 Apabila ada orang yang memuji saya , saya akan membalas 

memuji. 

    

 

Blue Print  

No. Aspek Item Jumlah Persentase 

(%) F UF 

1. Kepercayaan atas kemampuan 

untuk dapat menghadapi hidupnya 

1,3,5 2,4,6 6 12,76% 

2. Menganggap dirinya sederajat 

dengan orang lain. 

7,9,11 8,10,12 6 12,76% 

3. Tidak menganggap dirinya hebat 

atau abnormal dan tidak berharap 

dikucilkan 

13,15 14,16 4 8,51% 

4. Tidak malu-malu atau sadar diri 17,19,21 18,20,22 6 12,76% 

5. Mempertanggung jawabkan 

perbuatannya 

23,25,27 24,26,28 6 12.76% 

6. Mengikuti standard pola hidupnya 

dan tidak  ikut-ikutan 

29,31 30,32 4 8,51% 

7. Menerima pujian atau celaan secara 

objektif  

33,36 34,35 4 8,51% 

8. Tidak menganiaya diri sendiri 

dengan kekangan-kekangan yang 

berlebihan 

37,38,40,41 39 5 10,63% 

9. Menyatakan perasaan secara wajar 42,43,44,45,47 46 6 12,76% 

Total 99,96 % 
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UJI VALIDITAS SKALA PENERIMAAN DIRI 

Uji 1 (validitas) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 61 71.8 

Excluded
a
 24 28.2 

Total 85 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.936 47 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 134.902 300.323 .733 .933 

a2 134.918 296.943 .721 .933 

a3 134.656 321.496 -.059 .938 

a4 134.918 300.177 .711 .933 

a5 134.984 295.016 .766 .932 

a6 134.918 295.443 .770 .932 

a7 134.557 322.284 -.091 .938 

a8 134.852 300.528 .727 .933 

a9 134.508 318.521 .119 .937 

a10 134.902 300.257 .735 .933 
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a11 134.721 319.138 .090 .937 

a12 134.984 295.050 .750 .932 

a13 134.984 298.250 .691 .933 

a14 134.902 303.023 .612 .934 

a15 134.967 296.466 .723 .933 

a16 134.721 320.171 -.003 .938 

a17 134.967 301.432 .649 .933 

a18 134.885 318.403 .085 .937 

a19 134.377 322.072 -.088 .938 

a20 135.000 295.767 .753 .932 

a21 134.721 318.204 .170 .936 

a22 134.951 301.814 .658 .933 

a23 134.508 315.521 .219 .936 

a24 134.443 316.384 .163 .937 

a25 134.672 298.624 .635 .933 

a26 134.984 301.450 .680 .933 

a27 134.918 296.110 .764 .932 

a28 135.000 305.400 .529 .934 

a29 134.951 300.981 .689 .933 

a30 134.525 313.820 .359 .936 

a31 134.590 316.946 .158 .937 

a32 134.934 296.329 .752 .932 

a33 135.033 299.932 .639 .933 

a34 134.902 313.823 .220 .937 

a35 134.852 299.361 .750 .933 

a36 135.000 297.633 .723 .933 

a37 134.475 320.654 -.010 .937 

a38 134.475 323.887 -.153 .939 

a39 134.951 301.514 .669 .933 

a40 134.951 298.014 .692 .933 

a41 134.951 301.514 .669 .933 

a42 134.541 319.686 .046 .937 

a43 134.951 301.381 .639 .933 

a44 135.000 323.100 -.120 .939 

a45 134.951 310.681 .411 .935 

a46 134.525 320.554 -.009 .938 

a47 134.557 324.151 -.195 .938 

 

Uji 2 (validitas) 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 61 71.8 

Excluded
a
 24 28.2 

Total 85 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.966 29 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 78.787 288.870 .724 .965 

a2 78.803 283.894 .769 .964 

a4 78.803 288.761 .702 .965 

a5 78.869 282.949 .782 .964 

a6 78.803 282.861 .804 .964 

a8 78.738 288.763 .730 .965 

a10 78.787 288.770 .728 .965 

a12 78.869 283.083 .762 .964 

a13 78.869 284.949 .747 .965 

a14 78.787 291.204 .615 .965 

a15 78.852 283.861 .756 .965 

a17 78.852 289.928 .642 .965 

a20 78.885 283.870 .763 .964 

a22 78.836 290.273 .652 .965 

a25 78.557 287.184 .628 .966 

a26 78.869 289.849 .677 .965 

a27 78.803 283.327 .805 .964 

a28 78.885 293.170 .546 .966 

a29 78.836 289.506 .681 .965 

a30 78.410 302.613 .318 .967 

a32 78.820 283.584 .791 .964 

a33 78.918 287.377 .670 .965 
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a35 78.738 287.830 .745 .965 

a36 78.885 284.903 .761 .964 

a39 78.836 289.573 .678 .965 

a40 78.836 285.039 .737 .965 

a41 78.836 289.773 .671 .965 

a43 78.836 289.973 .629 .965 

a45 78.836 298.239 .436 .966 

b. Skala Penerimaan Diri turun Lapang 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Perkenalkan saya Dewi Pitriani mahasiswi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang  

angkatan 2012 yang sedang menempuh Skripsi dengan judul “Penerimaan Diri Menjelang 

Pensiun ditinjau dari Tipe Kepribadian”, oleh karena itu saya meminta kesediaan Bapak/Ibu 

untuk mengisi kuesioner saya ini. Kuesioner ini tidak ada jawaban benar dan salah, saya 

mengharapkan Bapak/Ibu bersedia menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan sejujur-

jujurnya dan diharapkan tidak ada jawaban yang terlewatkan. Karena jawaban yang Bapak/Ibu 

berikan sangat berpengaruh besar terhadap hasil penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama yang 

telah Bapak/Ibu lakukan, kami ucapkan terima kasih. Sebelum Bapak/Ibu memberikan pilihan 

pada pernyataan-pernyataan dibawah ini,  diharapkan untuk mengisi identitas dibawah ini : 

Nama  : 

Jenis kelamin : 

Usia  : 

Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Berikanlah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai 

dengan pendapat atau keadaan anda yang sejujur-jujurnya.  Alternatif jawabannya ialah:  

SS    : jika pernyataan tersebut  sangat sesuai  dengan  kondisi yang anda alami  

S    : jika pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang  anda alami  

TS   : jika pernyataan tersebut  kurang sesuai  dengan  kondisi yang anda alami  

STS   : jika penyataan tersebut  sangat tidak sesuai dengan  kondisi yang anda alami   

 

NO. Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya mampu dan yakin menghadapi tantangan dalam menghadapi 

kehidupan. 
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2. Saya merasa ragu menghadapi tantangan dalam kehidupan saya 

setelah pensiun. 

    

3. Saya tidak dapat melakukan hal produktif lagi setelah pensiun.     

4. Usia pensiun tidak menjadi penghambat untuk tetap aktif dalam 

kegiatan lain. 

    

5. Setelah pensiun saya menjadi pasif dalam berkegiatan di luar 

pekerjaan lama saya. 

    

6. Saya merasa berbeda dengan rekan-rekan saya karena telah 

pensiun. 

    

7. Semua orang harus menghormati dan menghargai saya.     

8. Saya merasa orang lain tidak menerima kehadiran saya karena saya 

telah pensiun. 

    

9. Saya merasa kehidupan saya tidak ada yang berubah walaupun 

telah pensiun. 

    

10. Kehidupan saya mulai berubah semenjak pensiun.     

11 Saya tidak merasa frustasi hanya berdiam diri di rumah dengan 

keluarga dalam menghabiskan masa pensiun. 

    

12. Ketika mengerjakan sesuatu, saya akan menerima konsekuensi 

yang akan terjadi. 

    

13. Kesalahan yang saya lakukan disebabkan oleh perbuatan orang 

lain. 

    

14. Saya akan cenderung menghindar ketika ada permasalahan yang 

dikarenakan perbuatan saya. 

    

15. Kemampuan yang saya miliki membuat saya percaya diri 

menjalani kehidupan. 

    

16. Keadaan yang saya alami saat ini membuat saya tidak yakin 

menjalani kehidupan. 

    

17. Saya merasa percaya diri mengerjakan sesuatu dengan kemampuan 

yang saya miliki, meskipun hasilnya gagal ataupun berhasil. 

    

18. Ketika saya tidak bisa menyelesaikan sesuatu maka saya akan 

menyalahkan kemampuan yang saya miliki. 

    

19. Saya lebih menikmati kehidupan jika dijalani dengan prinsip yang 

saya miliki. 

    

20 Saya merasa nyaman jika menggunakan standard pola hidup yang 

dilakukan oleh orang lain. 

    

21. Mengikuti pola hidup orang lain adalah hal yang menyenangkan 

bagi saya. 

    

22. Saya menerima kritikan dan dapat mengambil hikmah dari kritikan 

tersebut. 

    

23. Saya hanya menerima pujian dari orang lain.     

24. Saya akan menerima pujian maupun celaan dari orang lain dengan 

senang hati. 

    

25. Saya merasa tidak berguna dengan kedaan saya saat ini yang sudah 

tidak bekerja lagi. 
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26. Saya percaya pada kemampuan diri saya sendiri.     

27. Apabila saya sedih saya tidak akan menyakiti diri saya dan saya 

akan selalu bersyukur. 

    

28. Saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi apabila 

masalah tersebut tidak mampu saya hadapi sendiri. 

    

29. Saya akan mengatakan apa yang saya rasakan.     

 

Blue Print  

No. Aspek Item Jumlah Persentase 

(%) F UF 

1. Kepercayaan atas kemampuan untuk dapat 

menghadapi hidupnya 

1,5 2,3,4 5 17,24% 

2. Menganggap dirinya sederajat dengan 

orang lain. 

 6,7,8 3 10,34% 

3. Tidak menganggap dirinya hebat atau 

abnormal dan tidak berharap dikucilkan 

9,11 10 3 10,34% 

4. Tidak malu-malu atau sadar diri 12 13,14 3 10,34% 

5. Mempertanggung jawabkan perbuatannya 15,17 16,18 4 13,79% 

6. Mengikuti standard pola hidupnya dan 

tidak  ikut-ikutan 

19 20,21 3 10,34% 

7. Menerima pujian atau celaan secara 

objektif  

22,24 23 3 10,34% 

8. Tidak menganiaya diri sendiri dengan 

kekangan-kekangan yang berlebihan 

25,26 27 3 10,34% 

9. Menyatakan perasaan secara wajar 28,29  2 6,89% 

Total 99,96% 

 

 

 

UJI VALIDITAS SKALA PENERIMAAN DIRI (tryout) 

Uji 1 (validitas) 

 

Case Processing Summary 
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 N % 

Cases Valid 61 71.8 

Excluded
a
 24 28.2 

Total 85 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.936 47 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 134.902 300.323 .733 .933 

a2 134.918 296.943 .721 .933 

a3 134.656 321.496 -.059 .938 

a4 134.918 300.177 .711 .933 

a5 134.984 295.016 .766 .932 

a6 134.918 295.443 .770 .932 

a7 134.557 322.284 -.091 .938 

a8 134.852 300.528 .727 .933 

a9 134.508 318.521 .119 .937 

a10 134.902 300.257 .735 .933 

a11 134.721 319.138 .090 .937 

a12 134.984 295.050 .750 .932 

a13 134.984 298.250 .691 .933 

a14 134.902 303.023 .612 .934 

a15 134.967 296.466 .723 .933 

a16 134.721 320.171 -.003 .938 

a17 134.967 301.432 .649 .933 

a18 134.885 318.403 .085 .937 

a19 134.377 322.072 -.088 .938 

a20 135.000 295.767 .753 .932 
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a21 134.721 318.204 .170 .936 

a22 134.951 301.814 .658 .933 

a23 134.508 315.521 .219 .936 

a24 134.443 316.384 .163 .937 

a25 134.672 298.624 .635 .933 

a26 134.984 301.450 .680 .933 

a27 134.918 296.110 .764 .932 

a28 135.000 305.400 .529 .934 

a29 134.951 300.981 .689 .933 

a30 134.525 313.820 .359 .936 

a31 134.590 316.946 .158 .937 

a32 134.934 296.329 .752 .932 

a33 135.033 299.932 .639 .933 

a34 134.902 313.823 .220 .937 

a35 134.852 299.361 .750 .933 

a36 135.000 297.633 .723 .933 

a37 134.475 320.654 -.010 .937 

a38 134.475 323.887 -.153 .939 

a39 134.951 301.514 .669 .933 

a40 134.951 298.014 .692 .933 

a41 134.951 301.514 .669 .933 

a42 134.541 319.686 .046 .937 

a43 134.951 301.381 .639 .933 

a44 135.000 323.100 -.120 .939 

a45 134.951 310.681 .411 .935 

a46 134.525 320.554 -.009 .938 

a47 134.557 324.151 -.195 .938 

 

Uji 2 (validitas) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 61 71.8 

Excluded
a
 24 28.2 

Total 85 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.966 29 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 78.787 288.870 .724 .965 

a2 78.803 283.894 .769 .964 

a4 78.803 288.761 .702 .965 

a5 78.869 282.949 .782 .964 

a6 78.803 282.861 .804 .964 

a8 78.738 288.763 .730 .965 

a10 78.787 288.770 .728 .965 

a12 78.869 283.083 .762 .964 

a13 78.869 284.949 .747 .965 

a14 78.787 291.204 .615 .965 

a15 78.852 283.861 .756 .965 

a17 78.852 289.928 .642 .965 

a20 78.885 283.870 .763 .964 

a22 78.836 290.273 .652 .965 

a25 78.557 287.184 .628 .966 

a26 78.869 289.849 .677 .965 

a27 78.803 283.327 .805 .964 

a28 78.885 293.170 .546 .966 

a29 78.836 289.506 .681 .965 

a30 78.410 302.613 .318 .967 

a32 78.820 283.584 .791 .964 

a33 78.918 287.377 .670 .965 

a35 78.738 287.830 .745 .965 

a36 78.885 284.903 .761 .964 



32 
 

a39 78.836 289.573 .678 .965 

a40 78.836 285.039 .737 .965 

a41 78.836 289.773 .671 .965 

a43 78.836 289.973 .629 .965 

a45 78.836 298.239 .436 .966 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

A. NORMALITAS DATA  

Statistics 

penerimaan   

N Valid 115 

Missing 0 

Skewness -.017 

Std. Error of Skewness .226 

Kurtosis -1.149 

Std. Error of Kurtosis .447 

 

Test of Homogeneity of Variances 

penerimaan   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.002 1 113 .968 

 

B. DESKRIPSI DATA  

C. Jenis Kelamin * kpenerimaan Crosstabulation 

 

kpenerimaan 

Total rendah tinggi 

Jenis Kelamin Laki-laki Count 32 32 64 

% within Jenis Kelamin 50.0% 50.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 59.3% 52.5% 55.7% 

% of Total 27.8% 27.8% 55.7% 

Perempuan Count 22 29 51 

% within Jenis Kelamin 43.1% 56.9% 100.0% 
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% within kpenerimaan 40.7% 47.5% 44.3% 

% of Total 19.1% 25.2% 44.3% 

Total Count 54 61 115 

% within Jenis Kelamin 47.0% 53.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 47.0% 53.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

Kategori  * kpenerimaan Crosstabulation 

 

kpenerimaan 

Total rendah tinggi 

Kategori Ekstrovert Count 35 38 73 

% within Kategori 47.9% 52.1% 100.0% 

% within kpenerimaan 64.8% 62.3% 63.5% 

% of Total 30.4% 33.0% 63.5% 

Introvert Count 19 23 42 

% within Kategori 45.2% 54.8% 100.0% 

% within kpenerimaan 35.2% 37.7% 36.5% 

% of Total 16.5% 20.0% 36.5% 

Total Count 54 61 115 

% within Kategori 47.0% 53.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 47.0% 53.0% 100.0% 

 

 

Umur  * kpenerimaan Crosstabulation 

 

kpenerimaan 

Total rendah tinggi 

Umur 50.0 Count 0 1 1 

% within Umur 0.0% 100.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 0.0% 1.6% 0.9% 
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% of Total 0.0% 0.9% 0.9% 

59.0 Count 6 6 12 

% within Umur 50.0% 50.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 11.1% 9.8% 10.4% 

% of Total 5.2% 5.2% 10.4% 

60.0 Count 24 24 48 

% within Umur 50.0% 50.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 44.4% 39.3% 41.7% 

% of Total 20.9% 20.9% 41.7% 

61.0 Count 3 6 9 

% within Umur 33.3% 66.7% 100.0% 

% within kpenerimaan 5.6% 9.8% 7.8% 

% of Total 2.6% 5.2% 7.8% 

62.0 Count 3 2 5 

% within Umur 60.0% 40.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 5.6% 3.3% 4.3% 

% of Total 2.6% 1.7% 4.3% 

63.0 Count 5 11 16 

% within Umur 31.3% 68.8% 100.0% 

% within kpenerimaan 9.3% 18.0% 13.9% 

% of Total 4.3% 9.6% 13.9% 

64.0 Count 3 0 3 

% within Umur 100.0% 0.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 5.6% 0.0% 2.6% 

% of Total 2.6% 0.0% 2.6% 

65.0 Count 10 11 21 

% within Umur 47.6% 52.4% 100.0% 

% within kpenerimaan 18.5% 18.0% 18.3% 

% of Total 8.7% 9.6% 18.3% 

Total Count 54 61 115 

% within Umur 47.0% 53.0% 100.0% 

% within kpenerimaan 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 47.0% 53.0% 100.0% 
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C. INDEPENDEN SAMPEL T TES  

1. TIPE KEPRIBADIAN DAN PENERIMAAN DIRI  

 

Group Statistics 

 Kkepribadian N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

penerimaan 
1.00 73 81.247 7.6970 .9009 

2.00 42 81.619 7.7960 1.2030 

 

 

 

2. PENERIMAAN DIRI DAN JENIS KELAMIN  

Group Statistics 

 kjeniskelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

penerimaan 
1.00 51 81.725 7.7745 1.0887 

2.00 64 81.109 7.6927 .9616 
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Nama Umur  
kategori 
umur 

Jenis 
Kelamin 

KET. 
JK Pekerjaan  Nilai  Kategori  

KET. 
KP 

SKOR 
PD zpenerimaan tpenerimaan kpenerimaan 

Rapeah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Maftuha  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Arifin  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Masyurah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Naser  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 15 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Jafar  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 15 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Muslimin  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Sugeng  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 17 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Eva  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Salimin  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 12 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

M. 
Mustopha  64 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 12 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Karmiah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 10 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Rosidah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 10 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Iskandar  64 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 10 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Noor 
Halimah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 9 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Titik Suryani  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 9 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Shopia  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 9 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Basuki  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Safarudhin  63 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 17 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Usman  63 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Musrifah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Partyah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 15 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Wiwid 
Widodo  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 15 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Sujarwati 60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 11 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Ismail S 60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 10 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 
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Supardi  63 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 10 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Achmad  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 8 Introvert  2 100 2.41747 74.17 tinggi 

Adam  62 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 8 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Marhaban  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 8 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Rosdiana  63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 8 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Salbiyah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

sophian  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Nurdiana  65 60-65tahun Perempuan  1 PNS 19 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Ida  63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 10 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Wartini  63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 18 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Kartini  63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Halimah  63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Kristina 63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Imran  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Sanusi 60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 15 Ekstrovert  1 81 -0.04968 49.5 rendah 

Muhammad 
T 60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 81 -0.04968 49.5 rendah 

Abdullah 
Amin 60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Muhammad 
Abidin 63 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Syamsudin 
Ahmad 65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 17 Ekstrovert  1 77 -0.56908 44.31 rendah 

Kenny 
Sujardi 65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 77 -0.56908 44.31 rendah 

Abdul 
Hamid 65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

M. Kasim 65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 15 Ekstrovert  1 81 -0.04968 49.5 rendah 

Samsul Arif 65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Iwayan  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 
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Marsuti  62 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 81 -0.04968 49.5 rendah 

Rosidin  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Paryato 61 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Rony udin  61 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 19 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Karyono 61 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 17 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Karim  63 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Ismail udin  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 81 -0.04968 49.5 rendah 

Hamdan  63 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Hamka 60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Kartubi 65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Syamsiar  64 60-65tahun Perempuan  1 PNS 12 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Daryono 63 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 14 Ekstrovert  1 81 -0.04968 49.5 rendah 

Syaparudin  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 14 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Anwar 62 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Imam S 65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 13 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Mansyur  61 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 12 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Ibrahim  59 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 17 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Yusuf 59 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 13 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Ramli 61 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Husen  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 81 -0.04968 49.5 rendah 

Aziz Ibrahim  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 10 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Fatimah  63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 9 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Nurhayati  59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 9 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Erna N  59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 9 Introvert  2 72 -1.21833 37.82 rendah 

Faridah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Khamuairah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 15 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Rohana  63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 15 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Latifah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 15 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Jamaliah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 11 Introvert  2 81 -0.04968 49.5 rendah 
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Rosidah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Zaini Imam  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Rahimah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Aisah  59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Zalifah  59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Idaini 60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 81 -0.04968 49.5 rendah 

Maryadi  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Budianto 60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

saiful ibda 60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Maryani  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

zahroh 59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 11 Introvert  2 81 -0.04968 49.5 rendah 

Saudah aini 59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Muhammad 
Jailani 59 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 87 0.72942 57.29 tinggi 

Ali  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 75 -0.82878 41.71 rendah 

Abdul 
Hasyim  61 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 85 0.46972 54.7 tinggi 

Paryono 60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 11 Introvert  2 95 1.76822 67.68 tinggi 

Juhairah  63 60-65tahun Perempuan  1 PNS 15 Ekstrovert  1 88 0.85927 58.59 tinggi 

Kamila  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 15 Ekstrovert  1 86 0.59957 56 tinggi 

Napilah  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 15 Ekstrovert  1 97 2.02792 70.28 tinggi 

Ucok  62 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Rahardi  65 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 72 -1.21833 37.82 rendah 

Mariam  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Sa'adah  59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 94 1.63837 66.38 tinggi 

Syaifullah  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 10 Introvert  2 85 0.46972 54.7 tinggi 

Dermawan  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 10 Introvert  2 80 -0.17953 48.2 rendah 

Kananti  62 60-65tahun Perempuan  1 PNS 10 Introvert  2 91 1.24882 62.49 tinggi 

Sabarudin  60 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 16 Ekstrovert  1 85 0.46972 54.7 tinggi 
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Diana  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 83 0.21002 52.1 tinggi 

Hanisya  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 16 Ekstrovert  1 91 1.24882 62.49 tinggi 

Siti arin  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 17 Ekstrovert  1 89 0.98912 59.89 tinggi 

Yeni  59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 93 1.50852 65.09 tinggi 

Suharti  59 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 85 0.46972 54.7 tinggi 

Sumiati  60 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 85 0.46972 54.7 tinggi 

Rahmad 50 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 13 Ekstrovert  1 99 2.28762 72.88 tinggi 

Arwin  61 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 14 Ekstrovert  1 88 0.85927 58.59 tinggi 

Nusa Giri  61 60-65tahun Laki-laki 2 PNS 13 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 

Sabrina  61 60-65tahun Perempuan  1 PNS 13 Ekstrovert  1 87 0.72942 57.29 tinggi 
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Kepada 

Yth. Bapak/ Ibu  

Di tempat, 

 Seperti saudara ketahui, saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai apa yang 

saudara alami. Penelitian ini sebagai skripsi, syarat kelulusan peneliti yang berjudul “Penerimaan 

Diri Menjelang Pensiun Ditinjau dari Tipe Kepribadian”. Kerjasama yang saya harapkan dari 

saudara adalah kesediaan menjadi subyek atas inisiatif dan kehendak sendiri, tanpa paksaan. 

Segala hal yang berkaitan dengan rahasia saudara akan dijamin kerahasiannya. 

 Dalam penelitian ini nantinya saudara saya minta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

saya ajukan berkaitan dengan keagamaan yang saudara jalani selama ini. Keuntungan yang 

saudara peroleh adalah anda dapat mengetahui sejauh mana keberagamaan saudara. Tentunya hal 

ini akan sangat membantu saudara dalam memahami diri saudara dan keputusan-keputusan yang 

saudara ambil selama ini. 

Saudara berhak untuk menolak ikut berpartisipasi baik saat ini atau kapanpun, tanpa 

tuntutan atau resiko apapun. Saudara juga berhak kapan saja mendapatkan jawaban sejujurnya 

dari saya tentang penelitian ini. Dengan menandatangani lembar ini diartikan bahwa saudara telah 

menerima perihal penelitian ini dan menerima segala hal yang menyangkut pelaksanaan sebagai 

subyek.  

  

            Pontianak ,    Desember 2015 

 

Hormat saya, 

 

 

 

 

Dewi Pitriani 

Menyetujui, 

Subyek  

 

 

 

 

Bapak/ Ibu…………….. 

 

 

 


