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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa konsep diri tokoh 

utama dalam cerpen hana (鼻), imogayu (芋粥), serta Kesa dan Morito (袈裟と盛

遠) adalah sebagai berikut; 

a. Hana (Zenchi Naigu) 

Naigu memiliki konsep diri yang negatif dengan karakteristik sebagai 

berikut; 

1) Tidak mampu menikmati dirinya sendiri secara utuh dalam berbagai 

kegiatan 

2) Tidak mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik, menyesali 

perbuatannya ketika tidak mendapatkan respond yang positif 

3) Tidak mau mengakui bahwa dirinya merasakan berbagai dorongan 

atau keinginan 

4) Rendah diri, kurang menghargai dan menerima diri 

5) Mengangap diri merupakan korban sosial serta cenderung merasa 

tidak disenangi oleh orang lain.  

 

b. Imogayu (Goi) 

Goi memiliki karakteristik konsep diri yang negatif namun juga memiliki 

karakteristik konsep diri positif. Dikarenakan lebih banyaknya karakteristik 

konsep diri negatif dibandingkan karakter konsep diri positif, maka penulis 
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mengkategorisasikan Goi sebagai orang berkonsep diri negatif. Karakteristik-

karakteristik yang dimiliki oleh Goi adalah sebagai berikut; 

- Konsep diri negatif 

1) Kurang menghargai dirinya 

2) Terkadang seolah buta perasaan, konsep diri tidak teratur.  

3) Takut memukakan perasaan dan pendapat 

4) Cenderung merasa tidak disukai orang lain  

5) Penakut 

6) Penjilat 

7) Cemas akan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi dan apa yang 

sedang terjadi 

- Konsep diri positif 

1) Pemikiran yang sederhana 

 

c. Kesa dan Morito (Kesa, Morito) 

1. Kesa  

Memiliki karakteristik konsep diri positif dan juga karakteristik konsep 

diri negatif. Dikarenakan jumlah karakteristik konsep diri negatif yang 

dimiliki Kesa lebih banyak dibandingkan karakteristik konsep diri positif, 

maka penulis mengkategorikan Kesa sebagai orang yang memiliki konsep 

diri negatif. Karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh Kesa adalah 

sebagai berikut; 
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- Konsep diri negatif 

1) Tidak mampu bertindak berdasarkan dengan penilaian yang baik dan 

menyesali perbuatannya 

2) Tidak sanggup menerima bahwa dirinya bernilai bagi orang lain 

3) Mencemaskan apa yang akan terjadi,apa yang sedang terjadi dan apa yang 

telah terjadi.  

- Konsep diri positif 

1) Yakin pada kemampuannya dalam memecahkan masalah  

 

2. Morito  

Memiliki konsep diri yang negatif dengan karakteristik sebagai berikut; 

1) Pesimis terhadap kompetisi 

2) Tidak mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik 

3) Mencemaskan hari esok, apa yang telah terjadi dan apa yang sedang 

terjadi.  

Dari analisis yang telah dilakukan, juga diketahui bahwa konsep diri 

berpengaruh dalam hubungan interpersonal antar tokoh seperti pada hubungan; 

1) Naigu dan Si murid 

2) Naigu dan orang Ikeno-O 

3) Goi dan samurai sekelas 

4) Goi dan para pembantu 

5) Goi dan samurai kelas atas 
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Namun konsep diri tidak secara mutlak mempengaruhi hubungan 

interpersonal antar tokoh. Ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhinya 

seperti kesadaran diri, moralitas, karakteristik tokoh lain, serta gambar diri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


