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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

merupakan metode ilmiah yang konkrit, rasional, obyektif, terukur dan sistematis 

(Sugiyono, 2013). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. 

Penelitian asosiatif merupakan penelitan yang bersifat menanyakan hubungan 

antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini meneliti 

hubungan antara kecerdasan emosi dan penerimaan diri dengan kecemasan 

menghadapi pensiun. 

B. Identifikasi  Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Variabel Y (terikat)   = Kecemasan Menghadapi Pensiun.  

Variabel X1 (bebas1) = Kecerdasan Emosi  

Variabel X2 (bebas2) = Penerimaan Diri 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Kecemasan menghadapi pensiun adalah perasaan takut dan khawatir yang tidak 

menyenangkan dalam menghadapi pensiun disertai dengan meningkatnya 

ketegangan fisiologis pada PNS yang akan menghadapi pensiun.Variabel 

kecemasan menghadapi pensiun diukur dengan menggunakan modifikasi skala 

Darniati (2012) berdasarkan teori Nevid, Rathus, & Grene (2005). Semakin 

tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi kecemasan yang dimiliki 
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responden, sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin 

rendah pula kecemasan yang dimiliki responden. 

2. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan 

mengekspresikan dengan tepat emosi yang dimiliki PNS dalam menghadapi 

pensiun. Variabel kecerdasan emosi diukur dengan menggunakan modifikasi 

skala Sari (2012) berdasarkan teori Goleman (2007). Semakin tinggi skor yang 

diperoleh, maka semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki responden, 

sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula 

kecerdasan yang dimiliki responden. 

3. Penerimaan diri adalah keyakinan akan karakteristik diri PNS termasuk 

kelemahannya tanpa harus membenci dirinya sendiri dalam menghadapi 

pensiun. Variabel penerimaan diri diukur dengan menggunakan skala yang 

dibuat oleh Berger (1952). Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin 

tinggi penerimaan diri yang dimiliki responden, sebaliknya, semakin rendah 

skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula penerimaan diri yang dimiliki 

responden. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi ini 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Berusia 50-58 Tahun 
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b. Bekerja di Pemerintah Kabupaten Bengkalis 

c. Minimal masa kerja PNS 20 Tahun  

Berdasarkan batas usia pensiun yang ditentukan dalam undang-undang, 

batas usia pensiun PNS adalah 58 tahun, dan dapat mengajukan pensiun apabila 

sudah mencapai usia 50 tahun (Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017). Di Indonesia seseorang dapat dikatakan pensiun apabila : sekurang-

kurangnya mencapai usia 50 tahun, telah diberhentikan dengan hormat sebagai 

PNS, dan memiliki masa kerja untuk pensiun ±20 tahun (Eliana, 2003). 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili 

(Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, jumlah sampel penelitian sebanyak 105 

orang PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sebanyak  50 subjek untuk try out 

dan 55 subjek untuk penelitian. Roscoe menyatakan 30-500 adalah jumlah sampel 

yang tepat untuk penelitian (Sugiyono, 2013). 

3. Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

Purposive Sampling. Sugiyono (2013) menyatakan Purposive Sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tidak semua PNS dapat 

dijadikan subjek penelitian ini, hanya PNS yang memenuhi kriteria yang dapat 

dijadikan subjek dengan pertimbangan bahwa pada masa usia 50-58 tahun ini 

merupakan masa dimana PNS berada pada puncak karir dan mengalami kepuasan 
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terhadap pekerjaannya, sehingga datangnya pensiun akan dapat menimbulkan 

kecemasan (Eliana, 2003). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan menggunakan skala: 

a. Skala Kecemasan Menghadapi Pensiun 

Skala kecemasan menghadapi pensiun dibuat berdasarkan teori Nevid, 

Rathus, & Grene (2005) dan merupakan modifikasi dari skala Darniati (2012) 

dengan reabilitas sebesar 0,857. Skala yang digunakan berjumlah 31 aitem dari 46 

aitem. Modifikasi yang dilakukan merupakan perubahan kalimat yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi subjek dalam penelitian dengan alternatif jawaban 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 3.1 Skor Aitem Skala Kecemasan Menghadapi Pensiun 

Favorable Unfavorable Skor 

Sangat Sesuai Sangat Tidak Sesuai 4 

Sesuai Tidak Sesuai 3 

Tidak Sesuai Sesuai 2 

Sangat Tidak Sesuai Sangat Sesuai 1 

 

Azwar (2013) menyebutkan parameter daya beda aitem yang berupa 

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor total (r ix) 

memperlihatkan kesesuaian fungsi aitem dengan fungsi skala dalam mengungkap 

perbedaan individual. Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem 

total, biasanya digunakan batasan rix  0,30. Semua aitem yang mencapai 

koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan. 

Berdasarkan hasil perhitungan melalui komputerisasi pada skala kecemasan 

diperoleh daya indeks beda item 0,325 sampai 0,720. Hasil uji indeks daya beda 
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diperoleh aitem skala kecemasan yang dinyatakan baik berjumlah 23 aitem dan 

yang dinyatakan gugur berjumlah 8 aitem. Hasil uji indeks beda aitem skala 

kecemasan menghadapi pensiun dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 Blue Print Skala Kecemasan Menghadapi Pensiun (Try Out) 

 

No Aspek Aitem Valid Aitem Gugur Jumlah 

1 Fisik 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 

14, 15 
4, 9, 12, 16 16 

2 Behavioral 17, 18, 19, 20, 21, 24 22, 23 8 

3 Kognitif 25, 26, 28, 30, 31 27, 29 7 

 Jumlah 23 8 31 

 Berdasarkan hasil uji indeks daya beda aitem dengan membuang aitem 

yang gugur, maka disusun blue print skala kecemasan untuk penelitian yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Blue Print Skala Kecemasan Menghadapi Pensiun (Penelitian) 

No Aspek Indikator 
Butir Soal 

Jumlah 
F UF 

1 Fisik 

Pikiran yang gelisah 1, 2 
 

 

Kegugupan 3 
 

 

Anggota tubuh bergetar 5 6  

Sering sakit 7, 8, 10 
 

 

Mudah marah 11 13  

Merasa lemas 14, 15 
 

 

2 Behavioral 
Perilaku menghindar 19 17, 18  

Perilaku melekat  20 21  

  
Perilaku terguncang 23 

 
 

3 Kognitif 
Khawatir tentang sesuatu 

yang buruk 
22 16  

  

Perasaan terganggu  atau 

ketakutan terhadap sesuatu 

yang terjadi dimasa depan 

12 
 

 

  

Sulit berkonsentrasi atau 

memfokuskan pikiran 
9, 4 

 
 

Jumlah  17 6 23 
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b. Skala Kecerdasan Emosional 

Skala kecerdasan emosional dibuat berdasarkan teori Goleman (2007) dan 

merupakan modifikasi dari skala Sari (2012 dengan reabilitas sebesar 0,870. Skala 

yang digunakan berjumlah 23 aitem dari 36 aitem. Modifikasi yang dilakukan 

merupakan perubahan kalimat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi subjek 

dalam penelitian dengan alternatif jawaban yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini :  

Tabel 3.4 Skor Aitem Skala Kecerdasan Emosi 

Favorable Unfavorable Skor 

Sangat Sesuai Sangat Tidak Sesuai 4 

Sesuai Tidak Sesuai 3 

Tidak Sesuai Sesuai 2 

Sangat Tidak Sesuai Sangat Sesuai 1 

 

Azwar (2013) menyebutkan parameter daya beda aitem yang berupa 

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor total (r ix) 

memperlihatkan kesesuaian fungsi aitem dengan fungsi skala dalam mengungkap 

perbedaan individual. Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem 

total, biasanya digunakan batasan rix  0,30. Semua aitem yang mencapai 

koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan. 

Berdasarkan hasil perhitungan melalui komputerisasi pada skala kecerdasan 

emosi diperoleh daya indeks beda item 0,310 sampai 0,698. Hasil uji indeks daya 

beda diperoleh aitem skala kecemasan yang dinyatakan baik berjumlah 22 aitem 

dan yang dinyatakan gugur berjumlah 1 aitem. Hasil uji indeks beda aitem skala 

kecerdasan emosi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.5 Blue Print Skala Kecerdasan Emosi (Try Out) 

No Aspek Aitem Valid Aitem Gugur Jumlah 

1 Kesadaran diri 1, 9, 5, 2, 10, 6, 12, 17   

2 Pengelolaan emosi 11, 13, 16, 15, 7   

3 Motivasi 3, 21   

4 Empati 22,4, 19, 8   

5 Hubungan Interpersonal 23, 14, 20 18  

 Jumlah 22 1 23 

 Berdasarkan hasil uji indeks daya beda aitem dengan membuang aitem 

yang gugur, maka disusun blue print skala kecemasan untuk penelitian yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.6 Blue Print Skala Kecerdasan Emosi (Penelitian) 

No Aspek Indikator 
Butir Soal 

Taraf 
F UF 

1 
Kesadaran 

diri 

Penilaian diri yang akurat 1, 9 5 3 

Kepercayaan diri 2, 10, 6 12, 17 5 

2.  
Pengelolaan 

emosi 
Mengendalikan emosi 11, 13, 16 15, 7 5 

3 Motivasi 
Kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah 
3  21 2 

4 Empati 
Memiliki kepekaan terhadap 

orang lain 
22, 4 19, 8 4 

5 
Hubungan 

interpersonal 
Kerja tim dan kolaborasi 18 14, 20 3 

Jumlah  12 10 22 

c. Skala Penerimaan Diri 

Skala penerimaan diri dibuat berdasarkan skala terjemahan Berger (1952). 

Skala ini terdiri 34 aitem pertanyaan yang disusun model skala Likert dengan 

alternatif jawaban yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.7 Skor Aitem Penerimaan Diri 

Favorable Unfavorable Skor 

Sangat Sesuai Sangat Tidak Sesuai 4 

Sesuai Tidak Sesuai 3 

Tidak Sesuai Sesuai 2 

Sangat Tidak Sesuai Sangat Sesuai 1 
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Azwar (2013) menyebutkan parameter daya beda aitem yang berupa 

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor total (rix) 

memperlihatkan kesesuaian fungsi aitem dengan fungsi skala dalam mengungkap 

perbedaan individual. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 

0,30 daya bedanya dianggap memuaskan. 

Berdasarkan hasil perhitungan melalui komputerisasi pada skala penerimaan 

diri diperoleh daya indeks beda item 0,454 sampai 0,952. Hasil uji indeks daya 

beda diperoleh aitem skala kecemasan yang dinyatakan baik berjumlah 24 aitem 

dan yang dinyatakan gugur berjumlah 10 aitem. Hasil uji indeks beda aitem skala 

penerimaan diri dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.8 Blue Print Skala Penerimaan diri (Try Out) 

No Karakteristik 
Butir Soal 

Jumlah 
Valid Gugur 

1 Sikap dan perilakunya lebih berdasarkan nilai-nilai 

dan standar yang ada pada dirinya daripada didasari 

oleh tekanan dari luar dirinya 

2, 3 1 

 

2 Mempunyai keyakinan akan kemampuan dalam 

menghadapi kehidupan 4, 5, 6, 7 8, 9 
 

3 Berani memikul tanggung jawab terhadap 

perilakunya 
10, 11, 12  

 

4 Menerima pujian dan kritik dari orang lain secara 

objektif 
14, 16,  

13, 15, 

17 

 

5 Tidak mencoba untuk menyangkal, motif, 

keterbatasan, kemampuan, atau kualifikasi yang 

diinginkan yang dia lihat didalam dirinya sendiri, 

melainkan menerimanya tanpa menyalahkan diri 

sendiri 

18, 19  

 

6 Menganggap dirinya sebagai orang yang berharga 

dalam bidang yang setara dengan orang lain 
20, 21  

 

7 Tidak mengharapkan orang lain menolaknya apakah 

dia memberi mereka alasan untuk menolaknya atau 

tidak 

22, 24, 25, 

27 

23, 26, 

28 

 

8 Tidak menganggap dirinya berbeda dari orang lain 29, 30, 31   

9 Tidak malu atau rendah diri 32, 34 33  

 Jumlah 24 10 34 
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 Berdasarkan hasil uji indeks daya beda aitem dengan membuang aitem 

yang gugur, maka disusun blue print skala kecemasan untuk penelitian yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.9 Blue Print Skala Penerimaan diri (Penelitian) 

 

  No Karakteristik 
Butir Soal 

Jumlah 
F UF 

1 Sikap dan perilakunya lebih berdasarkan nilai-nilai dan 

standar yang ada pada dirinya daripada didasari oleh 

tekanan dari luar dirinya 

 2, 3 

 

2 Mempunyai keyakinan akan kemampuan dalam 

menghadapi kehidupan 4 5, 6, 7 
 

3 Berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya 10 11, 12  

4 Menerima pujian dan kritik dari orang lain secara objektif  14, 16  

5 Tidak mencoba untuk menyangkal, motif, keterbatasan, 

kemampuan, atau kualifikasi yang diinginkan yang dia 

lihat didalam dirinya sendiri, melainkan menerimanya 

tanpa menyalahkan diri sendiri 

18 19 

 

6 Menganggap dirinya sebagai orang yang berharga dalam 

bidang yang setara dengan orang lain 
20, 

21 
 

 

7 Tidak mengharapkan orang lain menolaknya apakah dia 

memberi mereka alasan untuk menolaknya atau tidak 
22 24, 23, 17 

 

8 Tidak menganggap dirinya berbeda dari orang lain 15 13, 9  

9 Tidak malu atau rendah diri  8, 1  

 Jumlah 7 17 24 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas adalah sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrument 

pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2007). Suatu alat ukur 

dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menjalan fungsi 

ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

dikenakan tes tersebut.  Penelitian ini menggunakan validitas konstruksi 

(construct validity). Untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan 
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pendapat dari ahli ( judgements experts). Jumlah tenaga ahli yang digunakan 

minimal tiga orang (Sugiyono, 2003). Validitas ini dalam penelitian ini dilakukan 

oleh pembimbing dan narasumber seminar.  

2. Reliabilitas 

Uji Reabilitas adalah sejauhmana kekonsistensi hasil pengukuran terjadi 

apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok subjek yang sama (Azwar, 

2012). Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien realibilitas yang angkanya berada 

dalam rentang 0,00 hingga 1,00. Semakin tinggi nilai koefisien realibilitasnya 

mendekati angka 1,00 maka, semakin baik realibilitasnya. Sebaliknya, semakin 

rendah nilai koefisien realibilitasnya mendekati 0,00, berarti semakin rendah 

realibilitasnya (Azwar, 2009). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 20 for windows yang dapat 

dilihat pada tabel 3.10 berikut : 

Tabel 3.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrument 

  

Varibel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha 

Kecemasan Menghadapi Pensiun 23 0, 908 

Kecerdasan Emosi 22 0, 888 

Penerimaan Diri 24 0, 971 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

 Hasil analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk 

meramalkan bagaimana keadaan naik atau turunnya variabel dependen, bila 

terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor (Sugiyono, 

2009). 


