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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab IV akan dijelaskan lebih terperinci tentang karakteristik 

responden, hasil uji deskriminasi aitem dan reliabilitas alat ukur, uji 

asumsi klasik, uji normalitas, uji hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian.  

1.1 Deskripsi Tempat Penelitian 

Kota Ambon adalah ibukota Provinsi Maluku yang terletak di pusat 

Pemerintahan Provinsi Maluku. Pemerintah Kota Ambon terdiri dari 8 

Bagian, 22 Dinas, 6 Badan, 5 Kecamatan, dan 20 Kelurahan berdasarkan 

perubahan struktur organisasi Pemerintah Kota Ambon yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon. 

Jaminan Pensiunan PNS merupakan amanat yang tertuang dalam pasal 91 

ayat (6) dan pasal 92 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur 

Sipil Negara. Jaminan berupa manfaat pensiun PNS sebagai bentuk 

perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak, dan penghargaan 

atas pengabdian PNS. 

Di Kota Ambon ada beberapa instansi yang digunakan untuk 

mengambil dana pensiun PNS, anatara lain Bank Tabungan Negara 

(BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Kantor Pos. Tiga instansi yang 

dipilih tersebut berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pensiunan 

yang memberi informasi untuk tempat pengambilan pensiun yang sering 

digunakan. 
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1.2 Karakteristik Subjek 

1.2.1 Karakteristik Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  % 

Laki-laki 50 40 

Perempuan 75 60 

Total 125 100% 

Dari di atas terlihat bahwa jumlah subjek yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini berjumlah 50 (40%) subjek laki-laki lebih sedikit dari jumlah 

subjek perempuan yang berjumlah 75 orang (60%). 

1.2.2 Karakteristik Subjek Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2. Usia 

Usia 
Jenis Kelamin 

Jumlah  % 
Laki-laki Perempuan 

56 15 25 40 32 

57 10 15 25 20 

58 10 15 25 20 

59 10 15 25 20 

60 5 5 10 8 

Total 50 75 125 100% 

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa subjek laki-laki dan perempuan usia 56 

berjumlah 40 subjek (32%), kemudian usia 57 sampai 59 berjumlah sama 

yaitu 25 subjek (20%), dan usia 60 berjumlah 10 subjek (8%). 

1.3 Prosedur Penelitian 

1.3.1 Pengambilan Data Awal 

Dalam pengambilan data awal, penulis mencari informasi dan data 

terhadap PNS Pemerintah Kota Ambon di Badan Kepegawaian dan Dinas 

Pendidikan Kota Ambon pada bulan April 2017. Tujuan pencarian 
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informasi ini untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis dalam 

penelitian. Data yang dimaksud adalah jumlah PNS yang berusia 56-60 

tahun yang dibagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

1.3.2 Persiapan Penelitian 

Setelah informasi dan data yang telah terkumpul, penulis kemudian 

mengurus persyaratan berupa ijin tryout (uji coba), dimana penulis 

sebelum melakukan penelitian penulis melaksanakan uji coba terlebih 

dahulu, proses uji coba yang dilakukan untuk mengetahui instrument yang 

digunakan dalam pengambilan data sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Ijin  penelitian dari Program Pasca Sarjana Magister Sains 

Psikologi. Surat ijin uji coba (tryout) disampaikan kepada 3 instansi 

pengambilan dana pensiunan yaitu BTN, Kantor Pos dan BRI. Surat ijin 

tryout kemudia diproses dan diberikan ijin untuk melakukan tryout. 

Sebelum melakukan uji coba penulis melakukan pra uji coba kepada 10 

orang pensiunan PNS untuk melihat bagaimana pemahaman mereka 

terhadap pernyataan-pernyataan yang telah disusun dapat dimengerti oleh 

pembaca dan dipahami sebagaimana yang dimaksudkan peneliti. Dari 

hasil pra uji coba tersebut, peneliti menemukan beberapa pernyataan yang 

sulit dipahami sehingga harus diperbaiki kembali, setelah itu diberikan 

kembali kepada 10 pensiunan yang sama dan hasilnya semua pernyataan 

sudah dapat dipahami dan dimengerti sesuai dengan maksud peneliti. Uji 

coba skala psikologi dilakukan kepada 125 subjek, laki-laki berjumlah 50, 

dan perempuan berjumlah 75 subjek yang ditemui saat sedang mengambil 

pensiun. 

1.3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan proses uji coba 

skala psikologi yang dilaksanakan 27 September 2018 sampai 1 Oktober 
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2018 kepada pensiunan yang telah didata. Adapun tujuan dari uji coba 

skala psikologi yaitu untuk melihat daya diskriminasi yang baik dan bebas 

dari aitem-aitem yang gugur. Uji coba skala psikologi dilakukan dengan 

cara peneliti mendatangi kantor BTN, Kantor Pos dan BRI yang 

sebelumnya telah memberi ijin untuk melakukan uji coba, dengan 

membawa skala psikologi. Setiap skala yang diberikan prosesnya dibantu 

oleh beberapa pegawai bank tersebut agar tidak menganggu yang lain, saat 

proses berlangsung ada subjek yang langsung mengisi secara cepat, namun 

juga ada subjek yang meminta bantuan untuk mengisi skala tersebut. 

Karena peneliti melakukan uji coba di akhir bulan, hal tersebut membuat 

peneliti kesulitan mendapatkan subjek dikantor BRI atau BTN, peneliti 

kemudian mengambil inisiatif untuk mendatangi beberapa pensiunan yang 

dapat dijangkau. Selain itu, peneliti juga menghadiri ibadah untuk kaum 

lansia yang dilaksanakan di Gereja dan dihadiri beberapa pensiunan PNS. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan peneliti mulai dari tanggal 08 

Oktober sampai dengan 22 Oktober 2018, untuk pelaksanaan penelitian 

peneliti mengambil data di Kantor Pos dimana memungkinkan peneliti 

mendapatkan subjek penelitian yang banyak karena waktu yang tepat 

bersamaan dengan pengambilan dana pensiunan untuk bulan Oktober. 

Berdasarkan prosedur yang telah diatur bersama dengan pegawai Kantor 

pos dan dibantu oleh beberapa teman, peneliti menyebarkan angket 

penelitian pada pensiunan yang telah selesai melakukan pengambilan dana 

pensiun, angket kemudian diisi dan dapat diambil saat itu juga. 

1.4 Kategorisasi Skor 

Kategorisasi skor peubah penelitian bertujuan agar data penelitian 

dapat dilihat dengan lebih baik untuk pengujian statistik selanjutnya. 
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Deskripsi peubah penelitian yaitu Konsep Diri (KD), Dukungan Sosial 

(DS), dan Resiliensi (RS) dilihat berdasarkan jenis kelamin subjek. 

1.4.1 Kategorisasi Skor Resiliensi 

Untuk membuat kategorisasi pada peubah Resiliensi dengan 22 

aitem, peneliti membuatnya berdasarkan nilai perolehan tertinggi subjek 

penelitian yakni sebesar 76 dan nilai perolehan terendah subjek penelitian 

yakni sebesar 32. Skala ini dibagi menjadi lima kategori (sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah).  

Tabel 4.3 Kategorisasi Skor Resiliensi Subjek Perempuan dan Laki-laki 

Kategori Interval 
Perempuan  Laki-laki 

f % f % 

Sangat Tinggi 76 ≤ x ≤ 86 3 6 5 7 

Tinggi 65 ≤ x < 76 3 6 16 21,3 

Sedang 54 ≤ x < 65 29 58 25 33,3 

Rendah 43 ≤ x < 54 12 24 22 29,3 

Sangat Rendah 32 ≤ x < 43 3 6 7 9,3 

Total  50 100 75 100 

Rataan  63,70 63,56 

SD  8,67 9,09 

Minimum  34 40 

Maksimum  79 84 

Tabel 4.3 terlihat bahwa resiliensi pada  subjek perempuan dan laki-laki 

termasuk dalam kategori sedang dengan rataan subjek perempuan = 63,70 

dan rataan subjek laki-laki dengan = 63,56. 

1.4.2 Kategorisasi Skor Konsep Diri 

Untuk membuat kategorisasi pada peubah Konsep Diri dengan 18 

aitem, peneliti membuat berdasarkan nilai perolehan tertinggi subjek 

penelitian yakni sebesar 65 dan nilai perolehan terendah subjek penelitian 

yakni sebesar 29. Skala ini dibagi menjadi lima kategori (sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah). 
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Tabel 4.4  

Kategorisasi Skor Konsep Diri Subjek Perempuan dan Laki-laki 

Kategori Interval 
Perempuan Laki-laki 

f % f % 

Sangat Tinggi 65 ≤ x ≤ 73 2 4 8 11 

Tinggi 56 ≤ x < 64 34 68,0 12 16 

Sedang 47 ≤ x < 55 13 26,0 31 41,3 

Rendah 38 ≤ x < 46 1 2 24 32,0 

Sangat Rendah 29 ≤ x < 37 0 0 0 0 

Total  50 100 75 100 

Rataan  56,22 49,80 

SD  7,05 6,32 

Minimum  29 38 

Maksimum  69 63 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa kategorisasi skor 

Konsep Diri pada  subjek perempuan termasuk dalam kategori tinggi 

dengan rataan = 56,22 sedangkan pada subjek laki-laki termasuk dalam 

kategori sedang dengan rataan = 49,80.  

1.4.3 Kategorisasi Skor Dukungan Sosial 

Untuk membuat kategorisasi pada peubah Dukungan Sosial dengan 

12 aitem, peneliti membuatnya berdasarkan nilai perolehan tertinggi 

subjek penelitian yakni sebesar 42 dan nilai perolehan terendah subjek 

penelitian yakni sebesar 18. Skala ini dibagi menjadi lima kategori (sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 
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Tabel 4.5  

 Kategorisasi Skor Dukungan Sosial Subjek Perempuan dan Laki-laki 

Kategori Interval 
Perempuan Laki-laki 

f % f % 

Sangat Tinggi 42 ≤ x ≤ 47 2 4 3 4 

Tinggi 36 ≤ x < 41 3 6 9 12 

Sedang 30 ≤ x < 35 23 46,0 37 49,3 

Rendah 24 ≤ x < 29 17 34,0 22 29,3 

Sangat Rendah 18 ≤ x < 23 5 10 4 5 

Total  50 100 75 100 

Rataan  28 33 

SD  4,46 4,70 

Minimum  18 22 

Maksimum  43 46 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa kategorisasi 

skor Dukungan Sosial  subjek perempuan rendah dengan rataan = 28, 

sedangkan subjek laki-laki termasuk dalam kategori sedang dengan rataan 

= 33. 

1.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data 

terdistribusi normal atau tidak. Pengujian asumsi klasik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas, 

heterokedasitas, dan linearitas. 

1.5.1 Uji Normalitas 

Untuk menguji normalitas, subjek perempuan maupun laki-laki 

digunakan uji Contoh Tunggal Kolmogorov Smirnov. Hasil uji untuk 

subjek perempuan disajikan dalam Tabel. 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Contoh Tunggal Kolmogorov-Smirnov Subjek Perempuan 

      R     KD      DS 

N 50 50 50 

Parameter Normala,,b Rerata  63,7 56,22 28 

Simpangan Baku 8,670 7,052 4,461 

Perbedaan Paling Ekstrim Absolut 0,204 0,130 0,122 

Positif 0,204 0,130 0,117 

Negatif -0,139 -0,126 -0,122 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,116 0,920 0,864 

Asimptot Signifikansi. (2-ekor) 0,061 0,366 0,444 

a. Uji Sebaran Normal; b. Dihitung dari data; c. R(Resiliensi), KD (Konsep 

Diri), DS (Dukungan Sosial). Keterangan ini juga berlaku untuk Tabel 4.7. 

 

Pada skala Resiliensi diperoleh nilai K-S-Z sebesar 1,116 dengan 

probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,061 (p>0,05). Sedangkan, pada 

skala Konsep Diri memiliki nilai K-S-Z sebesar 0,920 dengan probabilitas 

(p) atau signifikansi sebesar 0,366 (p>0,05). Selain itu, pada skala 

Dukungan Sosial memiliki nilai K-S-Z sebesar 0,864 dengan probabilitas 

(p) atau signifikansi sebesar 0,444 (p>0,05). Dengan demikian ketiga 

peubah pada subjek perempuan memiliki distribusi data  normal. 

Sedangkan hasil uji subjek laki-laki disajikan dalam Tabel. 4.7 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Contoh Tunggal Kolmogorov-Smirnov Subjek Laki-laki 

      R     KD      DS 

N 75 75 75 

Parameter Normala,,b Rerata  63,56 49,8 33 

Simpangan Baku 9,094 6,319 4,702 

Perbedaan Paling Ekstrim Absolut 0,086 0,123 0,102 

Positif 0,086 0,123 0,102 

Negatif -0,066 -0,061 -0,073 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,749 1,064 0,888 

Asimptot Signifikansi. (2-ekor) 0,629 0,208 0,410 

 

 

1.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar peubah tak gayut, sebab jika terjadi 

korelasi maka terdapat problem multikolinieritas yang berarti tidak 

ditemukan korelasi antar peubah tak gayut. Pengujian akan dilakukan 

dengan melihat nilai Toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Menurut Ghozali (2009), Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance ≥ 

0,10 dan VIF ≤ 10. Hasil uji Multikolinieritas subyek perepuan disajikan 

dalam Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas Subjek Perempuan 

Koefisiena 

Model 

Koefisien tak 
Terbakukan 

Koefisien 
Terbakukan 

t Sig. 

Statistik  Kolinieritas 

B      SE Beta Toleransi  VIF 

1 (Konstanta) 22,229 9,995  2,224 0,031   

KonsepDiri 0,087 0,160 0,071 0,545 0,588 0,998 1,002 

DukunganSosial 0,868 0,253 0,447 3,438 0,001 0,998 1,002 

a. peubah Gayut: Resiliensi 
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Hasil uji multikolonieritas subjek laki-laki disajikan dalam Tabel 

4.9 terlihat kedua peubah gayut yang digunakan memiliki nilai toleransi 

0,998 ≥ 0,10 dan nilai VIF 1,002 ≤ 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas dari peubah yang 

digunakan. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Subjek Laki-laki  
Coefficientsa 

Model 

Koefisien tak 
Terbakukan 

Koefisien 
Terbakukan  

t Sig. 

Statistik Kolinieritas 

B 
Std. 
Error Beta Toleransi  VIF 

1 (Konstanta) 34,415 9,540  3,607 0,001   

KonsepDiri 0,342 0,165 0,237 2,068 0,042 0,949 1,054 

DukunganSosial 0,311 0,222 0,161 1,399 0,166 0,949 1,054 

a. Peubah Gayut: Resiliensi 

 

Dari Tabel 4.9 terlihat kedua peubah tak gayut yang digunakan 

memiliki nilai toleransi 0,949 ≥ 0,10 dan nilai VIF 1,054 ≤ 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas pada 

peubah yang digunakan. 

1.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan residual satu ke 

pengamatan yang lain tetap terjadi maka masalah heterokedastisitas yaitu 

homoskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas yaitu dengan melihat scatterplot (nilai prediksi 

dependen ZPRED dengan residual SRESID). Apabila titik pada grafik 

scatterplot menyebar secara acak diatas dan dibawah angka nol pada 
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sumbu Y maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas (Santoso, 2000). 

Diagram pencar uji Heteroskedastisasi untuk subyek perempuan disajikan 

dalam Gambar 4.1 sedang subyek laki-laki disajikan dalam Gambar 4.5. 

  Peubah Gayut: Resiliensi 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Pencar Uji Heteroskedastisitas 

Diagram Pencar di atas menunjukkan titik-titik terpencar dengan 

tidak membentuk pola-pola tertentu di sekitar garis diagonal, tetapi titik-

titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Gambar tersebut menunjukan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, 

sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi resiliensi 

berdasarkan konsep diri dan dukungan sosial. 

Peubah Gayut: Resiliensi 
 

 

 

 

 

 

Regresi Nilai Prediktor Terbakukan 

Regresi Nilai Prediktor Terbakukan 
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Gambar 4.2 Diagram Pencar Uji Heteroskedastisitas 

Diagram Pencar di atas menunjukan titik-titik terpencar dengan 

tidak membentuk pola-pola tertentu di sekitar garis diagonal, tetapi titik-

titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

Gambar tersebut menunjukan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, 

sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi resiliensi 

berdasarkan konsep diri dan dukungan sosial. 

1.5.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan linear antar 

peubah. Hasil uji linearitas terhadap resiliensi dan konsep diri perempuan 

disajikan dalam Tabel 4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Linearitas Resiliensi dengan Konsep Diri Subjek Perempuan 

Tabel Sidik Ragam 

   Db  JK KT F Sig. 

Resiliensi * 
KonsepDiri 

Antar 
Kelompok 

(Gabungan) 18 1128,637 62,702 0,761 0,726 

Linieritas 1 30,521 30,521 0,370 0,547 

Simpangan 
dari Linieritas 

17 1098,115 64,595 0,784 0,697 

Dalam Kelompok 31  2554,583   

 Total 49  3683,220   

Keterangan : DB : Derajat Bebas; JK: Jumlah Kuadrat; KT: Kuadrat Tengah. Keterangan ini 
juga berlaku untuk Tabel 4.12. 
 

Hasil uji linearitas pada Tabel 4.10 diperoleh nilai Fbeda sebesar 

0,370 dengan signifikansi = 0,547 (p>0,05) yang menunjukkan peubah 

resiliensi dengan konsep diri pada perempuan linear yang artinya 

mempunyai hubungan secara signifikan. 
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Hasil uji linieritas terhadap resiliensi dan dukungan sosial 

perempuan disajikan dalam Tabel 4.11 sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Hasil Uji Linearitas Resiliensi dengan Dukungan Sosial Subjek 

Perempuan 

Tabel Sidik Ragam 

   Db JK KT F Sig. 

Resiliensi * 
Dukungan 
Sosial 

Antar 
Kelompok 

(Gabungan) 16 1901,098 118,819 2,200 0,.027 

Linieritas 1 745,981 745,981 13,814 0,001 

Simpangan dari 
Linieritas 

15 1155,116 77,008 1,426 0,193 

Dalam Kelompok 33  1901,098   

 Total 49  745,981   

   Keterangan : DB : Derajat Bebas; JK: Jumlah Kuadrat; KT: Kuadrat Tengah 

 

Hasil uji linearitas pada Tabel 4.11 diperoleh nilai Fbeda sebesar 

13,814 dengan signifikansi = 0,001 (p<0,05) yang menunjukkan peubah 

resiliensi dengan dukungan sosial tidak linear yang artinya tidak memiliki 

hubungan yang signifikan. 

Hasil uji linearitas terhadap resiliensi dan konsep diri laki-laki 

disajikan dalam Tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Linearitas Resiliensi dengan Konsep Diri Subjek Laki-laki 

Tabel Sidik Ragam 

          Db JK KT F Sig. 

Resiliensi * 
KonsepDiri 

Antar 
Kelompok 

(Gabungan) 26 2886,853 111,033 1,649 0,066 

Linieritas 1 459,052 459,052 6,816 0,012 

Simpangan 
dari 
Linieritas 

25 2427,801 97,112 1,442 0,137 

Dalam Kelompok 48  2886,853   

 Total 74  459,052   

   Keterangan : DB : Derajat Bebas; JK: Jumlah Kuadrat; KT: Kuadrat Tengah 
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Hasil uji linearitas pada Tabel 4.12 diperoleh nilai Fbeda sebesar 

6,816 dengan signifikasi = 0,012 (p<0,05) yang menunjukkan peubah 

resiliensi dengan konsep diri tidak linear yang artinya tidak memiliki 

hubungan yang signifikan. 

Hasil uji linieritas terhadap resiliensi dan dukungan sosial 

perempuan disajikan dalam Tabel 4.13 sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

 Hasil Uji Linearitas Resiliensi dengan Dukungan Sosial Subjek Laki-laki 

Tabel Sidik Ragam 

   Db JK KT F Sig. 

Resiliensi * 
Dukungan Sosial 

Antar 
Kelompok 

(Gabungan) 20 1986,905 99,345 1,298 0,221 

Linieritas 1 281,581 281,581 3,679 0,060 

Simpangan 
dari 
Linieritas 

19 1705,323 89,754 1,173 0,314 

Dalam Kelompok 54  1986,905   

 Total 74  281,581   

      Keterangan : DB : Derajat Bebas; JK: Jumlah Kuadrat; KT: Kuadrat Tengah 

Hasil uji linearitas pada Tabel 4.13 diperoleh nilai Fbeda sebesar 

3,679 dengan signifikansi = 0,060 (p>0,05) yang menunjukkan peubah 

resiliensi dengan dukungan sosial linear yang artinya memiliki hubungan 

yang signifikan. 

1.6 Uji Hipotesis 

Hipotesis: Ada pengaruh konsep diri dan dukungan sosial terhadap 

resiliensi ditinjau dari jenis kelamin pada pensiunan pegawai negeri sipil 

di kota Ambon. 
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Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda dua 

peubah. Dua peubah yang dimaksud yaitu konsep diri dan dukungan 

sosial. 

1.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2016) Uji Simultan (uji F ) bertujuan untuk 

mengetahui apakah peubah gayut (independen) secara bersama–sama 

berpengaruh terhadap peubah tak gayut (dependen). Dalam penelitian ini 

uji simultan untuk mengetahui apakah Konsep diri dan Dukungan sosial 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Resiliensi pada subyek 

perempuan dan subyek laki-laki. 

Hasil uji simultan (Uji F) untuk peubah Konsep Diri dan Dukungan 

Sosial pada subyek perempuan disajikan dalam Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Berganda Signifikansi Nilai F Subjek Perempuan 

 

Model Db  JK           KT F Sig. 

1 Regresi 2 764,435 382,218 6,155 0,004a 

Sisa  47 2918,785 62,102   

 Total 49 3683,220    

a. Prediktor: (Konstanta), DukunganSosial, KonsepDiri; b. Peubah Gayut: 
Resiliensi 

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat dilihat nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 6,155 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 (p < 0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh simultan atau secara keseluruhan antara konsep diri 

dan dukungan sosial terhadap resiliensi pada subjek perempuan. 

Hasil uji simultan (Uji F) untuk peubah Konsep Diri dan 

Dukungan Sosial pada subyek laki-laki disajikan dalam Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15  

Hasil Uji Regresi Berganda Signifikansi Nilai F Subjek Laki-laki 

 

Model Db JK KT F Sig. 

1 Regresi 2 608,915 304,458 3,978 0,023a 

Sisa  72 5510,605 76,536   

 Total 74 6119,520    

a. Prediktor: (Konstanta), DukunganSosial, KonsepDiri; b. Peubah Gayut: 
Resiliensi 

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat dilihat nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3,978 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 (p < 0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh simultan atau secara keseluruhan antara konsep diri 

dan dukungan sosial terhadap resiliensi pada subjek laki-laki. 

Dari hasil perhitungan ini maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

1.6.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Hasil uji simultan (Uji t) untuk peubah Konsep Diri dan Dukungan 

Sosial pada subyek perempuan disajikan dalam Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Signifikansi Parsial Nilai t Subjek Perempuan 

Koefisiena 

Model 

Koefisien Tak 
Terbakukan 

Koefisien 
Terbakukan 

t Sig. B Kesalahan      Beta 

1 (Konstanta) 22,229 9,995  2,224 0,031 

KonsepDiri 0,087 0,160 0,071 0,545 0,588 

DukunganSosial 0,868 0,253 0,447 3,438 0,001 

a. Peubah Gayut: Resiliensi 

Uji Parsial  (uji t), digunakan untuk melihat pengaruh masing–

masing peubah gayut (independen) secara parsial terhadap peubah tak 

gayut (dependen). Dalam penelitian ini uji parsial digunakan untuk 
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melihat pengaruh masing-masing peubah gayut Konsep diri dan Dukungan 

sosial secara parsial terhadap peubah tak gayut Resiliensi. 

Berdasarkan Tabel 4.16 terlihat bahwa Konsep Diri berpengaruh 

secara parsial terhadap Resiliens. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t 

hitung Konsep Diri sebesar 0,545 dengan nilai signifikansi sebesar 0,588 

(p > 0,05). Dukungan Sosial berpengaruh parsial atau secara terpisah 

terhadap Resiliensi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung Dukungan 

Sosial sebesar 3,438 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (p < 0,05). 

Lebih lanjut berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat disusun persamaan 

regresi linear sebagai berikut: 

𝒀 = 𝟐𝟐, 𝟐𝟐𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟖𝟕 𝑿𝟏 

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 22,229 menyatakan bahwa jika konsep diri dan 

dukungan sosial dianggap konstan atau tidak berubah, maka nilai 

resiliensi sebesar 22,229. Konstan adalah segala sesuatu yang 

bersifat tetap dan tidak berubah atau tidak ada variasi 

2. Koefisien regresi dukungan sosial sebesar 0,868 dengan 

signifikansi 0,001 memberikan pemahaman bahwa setiap kenaikan 

satu satuan dukungan sosial berdampak terjadi peningkatan 

resiliensi sebesar 0,868 satuan juga. 

Hasil uji simultan (Uji t) untuk peubah Konsep Diri dan Dukungan 

Sosial pada subyek laki-laki disajikan dalam Tabel 4.17. 
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      Tabel 4.17 Hasil Uji Signifikansi Parsial Nilai t Subjek Laki-laki 

Koefisiena 

Model 

Koefisien Tak 

Terbakukan 

Koefisien 

Terbakukan 

T Sig. B Kesalahan Beta 

1 (Konstanta) 34,415 9,540  3,607 0,001 

KonsepDiri 0,342 0,165 0,237 2,068 0,042 

DukunganSosial 0,311 0,222 0,161 1,399 0,166 
a. Peubah Gayut: Resiliensi 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 terlihat bahwa Konsep Diri berpengaruh 

secara parsial terhadap Resiliensi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t 

hitung Konsep Diri sebesar 2,068 dengan nilai signifikansi sebesar 0,042 

(p < 0,05). Dukungan Sosial berpengaruh parsial atau secara terpisah 

terhadap Resiliensi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung Dukungan 

Sosial sebesar 1,399 dengan nilai signifikansi sebesar 0,166 (p < 0,05). 

Lebih lanjut berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat disusun persamaan 

regresi linear sebagai berikut: 

𝒀 = 𝟑𝟒, 𝟒𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟏 𝑿𝟐 

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 34,415 menyatakan bahwa jika konsep diri dan 

dukungan sosial dianggap konstan, maka nilai resiliensi sebesar 

34,415. Konstan adalah segala sesuatu yang bersifat tetap dan tidak 

berubah atau tidak ada variasi. 

2. Koefisien regresi konsep diri sebesar 0,342 dengan signifikansi 

0,042 memberikan pemahaman bahwa setiap kenaikkan satu 

satuan konsep diri berdampak terjadi resiliensi sebesar 0,342 

satuan juga. 
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1.6.3 Uji Koefisien Determinasi  (R2) 

Analisis koefisiensi determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan atau kontribusi konsep diri dan dukungan 

sosial terhadap resiliensi. Hasil uji determinasi (R2) perempuan dapat 

dilihat pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi Ringkasan Subyek Perempuan 

Ringkasan Model 

Model R R Kuadrat R Kuadrat  

Terkorelasi 

 

Kesalahan Tafsiran 

1 0,456a 0,208 0,174 7,880 

a. Prediktor: (konstanta), DukunganSosial, KonsepDiri; b.Peubah Gayut: 

Resiliensi 

Nilai R sebesar 0,456 pada Tabel 4.18 menunjukan terdapat 

korelasi antara konsep diri terhadap resiliensi. Nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,208 yang berarti bahwa sumbangan atau kontribusi 

pengaruh konsep diri terhadap resiliensi Pensiunan Negeri Sipil 

Perempuan adalah sebesar 20,8% sedangkan sisanya 79,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Hasil uji determinasi (R2) perempuan dapat dilihat pada Tabel 

4.19. 

 

Tabel 4.19  Hasil Koefisien Determinasi Ringkasan Subjek Laki-laki 

Model R R Kuadrat R Kuadrat  

Terkorelasi 

 

Kesalahan 

Tafsiran 

1 0,315a 0,100 0,074 8,748 

a. Prediktor: (konstanta), DukunganSosial, KonsepDiri; b.Peubah 

Gayut: Resiliensi 

 



53 

 

Nilai R sebesar 0,315 pada Tabel 4.19 menunjukan terdapat 

korelasi antara dukungan sosial terhadap resiliensi. Nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,100 yang berarti bahwa sumbangan atau 

kontribusi pengaruh konsep diri dan dukungan sosial terhadap resiliensi 

Pensiunan Negeri Sipil laki-laki adalah sebesar 10,0% sedangkan sisanya 

90,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

1.6.4 Uji Beda (Independent Sample T-test) 

Sebelum melakukan uji beda (Independent Sample T-test), maka 

peneliti akan melakukan uji homogenitas terlebih dahulu, untuk melihat 

apakah varians kedua kelompok sampel sama atau tidak, sebagai prasyarat 

melakukan uji tersebut. 

Tabel 4.20 Hasil Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas Varian 

RS 

StatistikLevene  df1 df2 Sig. 

2.541 1 123 0,113 

 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, dapat dilihat bahwa signifikansi 

data sebesar 0,113 (p > 0,05) yang berarti bahwa varians kedua kelompok 

adalah sama, maka proses uji beda (Independent Sample T-test) dapat 

dilanjutkan untuk mengetahui perbedaan resiliensi ditinjau dari jenis 

kelamin. 

Tabel 4.21 Hasil Statistik Kelompok 
 

 JK N Rataan Simpangan Kesalahan Baku 

RS Laki-laki 75 61.08 9.094 1.050 

Perempuan 50 51.34 8.670 1.226 
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Tabel 4.22 Hasil Uji Independent Sample T-Test 

Uji Sampe Independent 

  Uji Levene Untuk 
Kesetaraan Ragam 

Uji t Untuk Kesetaraan 
Rataan 

  

  F Sig. t 
                                  

db 

                                     
Sig. (2-
tailed) 

RS Diasumsikam 
Ragam sama 

2.541 0,113 5.976        123 .000  

Diasumsikan 
Ragam Berbeda 

  
6.034 108.565 .000 

 

Berdasarkan tabel 4.21, ditemukan bahwa perbedaan rata-rata 

kedua kelompok sampel sebesar 9,740, thitung sebesar 5,976 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). Dengan kata lain, ada perbedaan 

resiliensi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan 

tabel 4.22, dapat dilihat bahwa rata-rata kelompok laki-laki lebih besar 

daripada rata-rata kelompok perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

jenis kelamin laki-laki lebih resilien daripada perempuan. 

1.7 Sumbangan Efektif 

Sumabangan efektif digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan efektif dari masing-masing peubah tak gayut. Untuk 

mengetahui sumbangan masing-masing peubah tak gayut terhadap peubah 

gayut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

SE (X1)% = Nilai β x koefisien korelasi X1Y x 100% 

SE (X2)% = Nilai β x koefisien korelasi X2Y x 100% 

Nilai β yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai yang sudah 

standardisasi untuk dapat membadingkan besarnya pengaruh dari peubah 

tak gayut terhadap peubah gayut. 
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Gambaran subangan efektif Konsep Diri dan Dukungan Sosial 

terhadap Resiliensi Disajikan dalam Tabel 4.23 

Tabel 4.23 Sumbangan Efektif Kosep Diri dan Dukungan Sosial 

Terhadap Resiliensi Laki-Laki 

Peubah Sumbangan Efektif 

Konsep Diri 18, 71% 

Dukungan Sosial 8, 14 % 

Total  26, 85% 

Berdasarkan Tabel 4.23 menunjukan sumbangan efektif subjek laki-

laki terbesar adalah Konsep Diri sebesar 18, 71%. 

Tabel 4.24 Sumbangan Efektif Kosep Diri Terhadap Resiliensi Laki-

Laki 

Aspek Sumbangan Efektif 

Self Fulfillment 

Autonomy 

3,84% 

2,66 % 

Emotional Adjustment 

Honesty  

3, 92 % 

8,29% 

Total  26, 85% 

Berdasarkan Tabel 4.24 menunjukan sumbangan efektif terbesar dari 

Konsep Diri adalah aspek Honsesty sebesar 8, 29% 

Gambaran sumbangan efektif masing-masing dimensi Konsep Diri 

terhadap Resiliensi subjek Perempuan disajikan dalam Tabel 4.25 
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Tabel 4.25 Sumbangan Efektif Kosep Diri dan Dukungan Sosial 

Terhadap Resiliensi Perempuan 

Peubah Sumbangan Efektif 

Konsep Diri 2,79% 

Dukungan Sosial 32, 64 % 

Total  35,43 % 

Berdasarkan Tabel 4.25 menunjukan sumbangan efektif terbesar pada 

subjek perempuan adalah Dukungan Sosial sebesar 35, 43%. 

Table 4.26 Aspek Sumbangan Efektif Dukungan Sosial Terhadap 

Resiliensi Perempuan 

Aspek Sumbangan Efektif 

Keluarga 

Teman 

17, 56% 

4, 71% 

Significant Other 10, 37% 

Total  32, 64% 

Berdasarkan Tabel 4.26 menunjukan sumbangan efektif terbesar dari 

Dukungan Sosial adalah aspek Keluarga sebesar 32, 64%. 

1.8 Ringkasan Hasil Uji Hipotetis 

Gambaran ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan dalam Tabel 

4.27 dibawah ini: 
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Tabel 4.23 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Pensiunan Perempuan Pensiunan Laki-laki 

𝒀 = 𝟐𝟐, 𝟐𝟐𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟖𝟕 𝑿𝟏 𝒀 = 𝟑𝟒, 𝟒𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟏 𝑿𝟐 

R = 0,456 R = 0,315 

R2 = 0,208 R2 = 0,100 

Sumbangan Efektif 

Dukungan Sosial = 32, 64% 

Sumbangan Efektif 

Konsep Diri = 18, 71% 

Aspek Dukungan Sosial 

- Keluarga = 17, 56% 

- Teman = 4,71% 

- Significant Other = 

10,37 

Dimensi Konsep Diri 

- Self Fulfillment = 

3,84% 

- Autonomy = 2,66% 

- Emotional Adjustment 

= 3,92% 

- Honesty = 8,29% 

 

 

1.9 Pembahasan 

Hasil analisis data menunjukan bahwa Konsep Diri dan Dukungan 

Sosial perempuan dan laki-laki secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Resiliensi pada pensiunan pegawai negeri sipil di Kota Ambon. 

Menurut Ghozali (2016) Uji Simultan (Uji F) disini bertujuan untuk 

mengetahui apakah peubah gayut (independen) secara bersama–sama 

berpengaruh terhadap peubah tak gayut (dependen), dalam penelitian ini 

digunakan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik menunjukan nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 konsep diri dan dukungan sosial terhadap resiliensi pada subjek 

perempuan sebesar 6, 155, dengan nilai signifikasi sebesar 0,004 (p<0,05) 

dan hasil uji statistik nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 konsep diri dan dukungan social 

terhadap resiliensi pada subjek laki-laki sebesar 3,978, dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,023 (p<0,05) yang berarti bahwa konsep diri dan 
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dukungan sosiaal laki-laki secara simultan berpengaruh secara signifikasni 

terhadap resiliensi. Dengan kata lain, ada beberapa kemungkinan yang 

menyebabkan Konsep Diri dan Dukungan Sosial secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Resiliensi pada Pensiun PNS di Kota 

Ambon. Simultan dalam penelitian merupakan pengujian untuk meneliti 

pengaruh peubah gayut secara keseluruhan terhadap peubah tak gayut 

menggunakan uji statistik. 

Dalam menjelang masa pensiunan ada kemungkinan PNS 

menganggap bahwa mereka telah siap. Hal ini didukung oleh konsep diri 

yang baik dan dukungan sosial yang positif, sehingga mempengaruhi 

tingkat resiliensi menjelang pensiun. Sejalan dengan hal itu, penelitian 

Mar’ati (2014) menjelaskan, individu yang mempunyai dukungan sosial 

yang baik akan lebih mudah dalam menghadapi situasi kehidupannya, dan 

konsep diri yang baik maka semakin tinggi pula tinggkat resiliensi pada 

individu. Lebih lanjut Mar’ati (2014) menyatakan bahwa dukungan sosial 

keluarga, teman, serta lingkungan dapat membantu individu dalam 

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dan membantu 

individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi setelah pensiun. 

PNS yang telah siap menjalani masa pensiun memiliki persepsi 

terhadap realita yang akan dijalani setelah pensiun. Responden mampu 

melihat realitas yang sudah terjadi dan mampu belajar untuk 

menyesuaikan diri ketika waktu pensiun tiba. Masa pensiun yang dijalani 

dengan nyaman adalah masa pensiun yang bebas dari kebosanan, perasaan 

depresi, dan kecemasan (Papalia, Sterns, Feldman, & Camp, 2007; 

Suardiman, 2011). Untuk tercapainya konsep diri yang baik dibutuhkan 

suatu dukungan sosial yang merupakan pemberian kenyamanan fisik dan 
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psikologis yang didapat melalui pengetahuan bahwa individu merasa 

dicintai, diperhatikan dan dihargai oleh individu lain, karena konsep diri 

mencakup keyakinan dan pendirian yang ada dalam pengetahuan 

seseorang tentang dirinya sendiri yang mempengaruhi hubungan individu 

tersebut dengan orang lain  (Wong, 2009).  

Wickund dan Frey (1980) menjelaskan bahwa membangun konsep 

diri positif sangat perlu dilalukan oleh setiap individu yang akan 

memasuki masa pensiun, karena hal itu berpengaruh pada keberhasilan 

dan kesuksesan hidup yang akan dijalani. Individu dengan konsep diri 

positif memiliki tempat yang luas untuk menerima segala bentuk 

informasi mengenai dirinya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. 

Dengan kata lain, orang dengan konsep diri positif dapat memahami dan 

menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya 

sendiri. Konsep diri terbentuk dari pengalaman dan interaksi kita dengan 

orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Individu yang akan menjalani 

masa pensiun membutuhkan konsep diri yang baik supaya ketika pensiun 

dapat dijalani dengan tenang dan nyaman. 

Dukungan sosial memiliki peran yang sangat penting bagi seseorang 

yang mengalami masa transisi kehidupannya (Hurlock, 1996). Masa 

pensiun merupakan masa yang penuh tantangan karena terjadi perubahan 

seperti aktif bekerja, dari memiliki jabatan menjadi diam di rumah, dari 

penghasilan tinggi menjadi penghasilan yang lebih rendah, serta hilangnya 

relasi atau berkurangnya kontak sosial yang berdampak pada munculnya 

gangguan secara fisik dan psikologis Perubahan yang dialami pada masa 

pensiun membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang disekitar seperti 

keluarga, bahkan atasan atau rekan kerja supaya individu dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. 
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Dukungan sosial bisa efektif dalam mengatasi tekanan psikologis pada 

masa-masa sulit dan menekan (Broman dalam Taylor, Peplau & Sears, 

2009). 

Selanjutnya, hasil pengujian tambahan dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa Konsep Diri perempuan berpengaruh secara parsial terhadap 

Resiliensi tetapi tidak signifikan. Hasil uji statistik menunjukan nilai nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 konsep diri perempuan sebesar 0,545 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,588 (p < 0,05).  Konsep Diri laki-laki berepengaruh secara 

parsial terhadap Resiliensi tetapi tidak signifikan. Hasil uji statistik 

menunjukan nilai nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 konsep diri laki-laki sebesar 2,068 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,042 (p < 0,05).  

Dalam penelitian ini ditemukan juga hasil parsial lainnya yaitu, 

Dukungan Sosial berpengaruh secara signifikan terhadap Resiliensi. Hasil 

uji statistik menunjukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Dukungan Sosial perempuan sebesar 

3,438 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (p<0,05). Berbeda dengan 

perempuan, Hasil uji statistik menunjukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Dukungan Sosial 

laki-laki sebesar 1,399 dengan nilai signifikansi sebesar 0,166 (p<0,05) 

yang menunjukkan bahwa dukungan social berpengaruh secara parsial 

terhadap resiliensi tetapi tidak signifikan. Menurut peneliti ada 

kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pandangan mengenai dukungan 

sosial dimana pensiunan PNS akan menjalani perubahan yang baru 

terhadap aktifitas yang dijalani baik dalam diri maupun dengan 

lingkungan sektar. Dukungan sosial yang diterima oleh seseorang akan 

sangat mempengaruhi cara individu menyesuaikan diri dengan masa 

pensiunnya. Individu yang menerima dukungan sosial memadai lebih 

memungkinkan untuk berhasil dalam penyesuaian diri terhadap masa 

pensiunnya. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Lailan & 
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Indriana (2015) menyatakan bahwa Dukungan sosial yang diperoleh dari 

pasangan, anak, kerabat akan menjadi hal yang sangat penting untuk 

pensiunan agar memiliki pola hidup yang adaptif. Ketika pensiunan 

menerima perhatian, dan respon yang positif terhadap masa pensiunnya, 

maka pensiunan akan mengembangkan sikap positif dan merespon dengan 

baik masa pensiunnya. Pensiunan akan merasa berharga, dihormati dan 

disayangi. Dan sebaliknya ketika pensiunan tidak cukup mendapat 

dukungan sosial dari lingkungan terdekatnya mengenai masa pensiunnya, 

maka pensiunan akan mengembangkan perilaku- perilaku maladaptif 

seperti: menyendiri, merasa dikucilkan, merasa tidak berhasil dan tidak 

berharga. Dukungan lain yang didapatkan juga berupa feedback (umpan 

balik) atas sesuatu yang telah dilakukan individu. Informasi baik berupa 

saran dan nasehat terkait pensiun telah didapatkan responden bukan saja 

terkait persiapan pensiun tapi juga hal-hal lain yang menjadi sangat 

penting bagi responden sehingga dukungan sosial memberikan pengaruh 

resiliensi pada pensiunan PNS di Kota Ambon. 

Dalam penelitian ini peneneiti melihat perbedaan dengan membagi 

kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan, peneliti melakukan uji 

homogenitas dengan hasil signifikasi data sebesar 0,113 (p > 0,05) yang 

berarti bahwa varians kedua kelompok adalah sama. Hasil uji statistik 

menunjukkan perbedaan rata-rata kedua kelompok sampel sebesar 9,740 

nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 5,976 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). 

Dengan kata lain, ada perbedaan resiliensi yang signifikan antara laki-laki 

dan perempuan, rata-rata kelompok laki-laki lebih besar daripada rata-rata 

kelompok perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa jenis kelamin laki-

laki lebih resilien daripada perempuan. Sejalan dengan hal itu dalam 

penelitian ini Dukungan Sosial perempuan berpengaruh secara parsial 
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terhadap Resiliensi. Hasil sumbangan efektif sebesar 32, 64%, dengan 

aspek Dukungan Sosial yang mendukung yaitu keluarga, dan significant 

other. Berbeda dengan laki-laki, hasil sumbangan efektif sebesar 18, 71% 

dengan aspek Konsep Diri yang mendukung yaitu honesty. 

Hasil penelitian di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Barends (2004) menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keyakinan yang 

lebih baik dalam memecahkan masalah dan lebih memiliki kompetensi 

untuk menguasai tugas atau situasi yang sulit dan lebih positif 

dibandingkan dengan perempuan. Sejalan dengan itu dalam penelitian 

Einsenberg (2003) laki-laki memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik 

dalam menghadapi berbagai macam kondisi untuk mengubah keadaan dan 

fleksibel dalam memecahkan masalah, sedangkan perempuan memiliki 

fleksibel adaptif yang kecil, tidak mampu untuk bereaksi terhadap 

perubahan keadaan, cenderung keras hati atau menjadi kacau ketika 

menghadapi perubahan atau tekanan, serta mengalami kesukaran untuk 

menyesuaikan kembali setelah mengalami pengalaman traumatik. Dari 

beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa laki-laki memiliki 

resiliensi yang lebih baik daripada perempuan.  

Peneliti berkesimpulan bahwa pada dasarnya dukungan sosial dan 

konsep diri memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Dukungan sosial 

dapat diterima melalui adanya kontak dan komunikasi dengan orang lain, 

selain itu konsep diri juga terbentuk melalui proses interaksi dengan orang 

lain, sehingga dukungan sosial dan konsep diri mempunyai hubungan 

dengan resiliensi pada pensiunan PNS di Kota Ambon. 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi dukungan sosial dan konsep diri pada pensiunan PNS, 

maka semakin tinggi pula tingkat resiliensinya. Sebaliknya, semikin 
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rendah dukungan sosial dan kosep diri pensiunan PNS, maka semakin 

rendah pula resiliensinya. Dukungan sosial dan konsep diri merupakan 

faktor yang memberikan pengaruh cukup besar pada tingkat resiliensi 

pensiunan PNS di Kota Ambon. 

 

1.10 Kekuatan dan Keterbatasan dalam Penelitian 

1.10.1 Kekuatan 

a. Dalam penelitian ini, berhasil membuktikan pengaruh konsep diri 

dan dukungan sosial secara simultan terhadap resiliensi pada 

pensiunan PNS di Kota Ambon. 

b. Konsep diri dan dukungan sosial secara bersama memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap resiliensi pada pensiunan di 

Kota Ambon, yaitu lebih dari 50%. 

1.10.2 Keterbatasan 

a. Dalam penelitian ini subjek masih terbatas, dimana jumlah laki-

laki dan perempuan tidak seimbang.  

b. Beberapa institusi yang menolak memberikan data serta 

melakukan penelitian, sehingga peneliti hanya mendapat subjek 

yang tidak terlalu banyak. 

c. Lokasi penelitian yang tidak menjangkau secara keseluruhan 

pensiunan PNS di Kota Ambon. 


