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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data kuantitatif (angka) yang 

dikumpulkan melalui prosedur pengukuran dan diolah dengan metode analisis 

statistika. Analisis tersebut digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian yang 

bersifat spesifik untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu 

mempengaruhi  variabel yang lain (Alsa, 2013 hal.35) 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian digunakan untuk menguji hipotesis pada suatu 

penelitian. Pada penelitian ini variabel yang akan digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Variabel Tergantung : Kecenderungan Post Power Syndrome 

2. Variabel Bebas : Religiositas 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.03.01. Kecenderungan Post Power Syndrome 

Kecenderungan post power syndrome adalah kecondongan individu terhadap 

gejala-gejala yang muncul setelah individu kehilangan kekuasaannya yang 

merupakan bentuk dari reaksi negatif dalam menghadapi masa pensiun sehingga 

muncul gejala stres serta menimbulkan penyakit-penyakit fisik yang dialami oleh 

individu tersebut. Pengukuran kecenderungan post power  syndrome yang disusun 
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oleh peneliti menggunakan Skala Post Power Syndrome  berdasarkan gejala post  

power syndrome meliputi gejala fisik, gejala psikologis serta gejala perilaku.  

Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin tinggi tingkat kecenderungan post 

power syndrome. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat maka 

semakin rendah tingkat kecenderungan post power syndrome. 

3.03.02. Religiositas 

Religiositas adalah cara individu dalam mengekspresikan kepentingan 

agama dan keyakinan yang memiliki keberagaman dari masing-masing individu 

meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga melakukan aktivitas lain 

yang didorong oleh kekuatan supranatural serta lebih terpusat pada seperangkat 

kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan. Pengukuran religiositas 

menggunakan Skala Religiositas yang disusun oleh peneliti berdasarkan dimensi 

religiositas yaitu religious practice, religious belief, religious knowledge, religious 

feeling, serta religious effect. Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin 

rendah tingkat kecenderungan post power syndrome. Begitu juga sebaliknya, 

semakin rendah skor yang didapat maka semakin tinggi tingkat kecenderungan post 

power syndrome. 

3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Menurut Azwar (2017 hal.109) populasi penelitian didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek 
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tersebut harus memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang membedakan dari 

kelompok subjek lainnya.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah anggota PWRI 

kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan yang berjumlah 144 orang. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata 

melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan 

tertentu (Arikunto, 2006). Pada penelitian ini, peneliti mengambil subjek dengan 

kriteria anggota PWRI Kecamatan Brati yang berusia  56 sampai 65 sebagai subjek 

penelitian. Alasan peneliti menggunakan subjek tersebut adalah individu yang 

mengalami kecenderungan post power syndrome biasanya terjadi pada masa awal 

pensiun yaitu pada usia 56-65 Tahun (PPRI, 2017 Hal. 156) 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala sikap 

model likert. Skala sikap dirancang untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif 

dan negatif, atau setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial. Dalam 

pengukuran sikap manusia, objek sosial tersebut berlaku sebagai objek. Pernyataan 

sikap terdiri dari dua macam, yaitu pernyataan yang favourable (mendukung atau 

memihak pada objek sikap) dan pernyataan unfavourable (tidak mendukung objek 

sikap) (Azwar, 2017 hal.137). 
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3.05.02. Blue  Print Skala 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian adalah  

a. Skala Post Power Syndrome 

Skala ini digunakan untuk mengukur kecenderungan Post Power 

Syndrome pada anggota PWRI. Peneliti menyusun Skala Post Power 

Syndrome berdasarkan gejala post power syndrome, yaitu gejala fisik, gejala 

psikologis dan gejala perilaku. Skala post power syndrome direncanakan 

terdiri dari 24 item. 

Tabel 3.01 Blue Print Skala Kecenderungan Post Power Syndrome 

Gejala Post Power 
Syndrome 

Favourable Unvourable Total  

Fisik 3 3 6 
Psikologis 3 3 6 
Perilaku  3 3 6 

Total 9 9 18 

 

b. Skala Religiositas 

Skala Religiositas disusun berdasarkan aspek-asek religiositas, yaitu 

religious practice, religious belief, religious knowledge, religious feeling, serta 

religious effect yang terdiri dari 30 item. 

Tabel 3.02 Blueprint Skala Religiositas 

Aspek Religiositas Favourable Unvourable Total  

religious practice  3 3 6 
religious belief  3 3 6 
religious knowledge 3 3 6 
religious experiences 3 3 6 
religious effect 3 3 6 

Total  15 15 30 
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala untuk 

mengungkap post power syndrome sebagai variabel tergantung dan self-

disclosure sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Alternatif pilihan 

jawaban yang digunakan dalam skala kedua variabel tersebut dibagi menjadi 

4 kategori, yaitu : sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S) 

dan sangat sesuai (SS). 

Skala post power syndrome dan religiositas  dibedakan menjadi dua 

macam kelompok item, yaitu item pernyataan yang mendukung (favourable) 

dan item pernyataan yang tidak mendukung (unfavourable). Item favourable 

mempunyai sistem penilaian jawaban sebagai berikut : tidak sesuai (TS) skor 

1; tidak sesuai (TS) skor 2; sesuai (S) skor 3; sangat sesuai (SS) skor 4. 

Sedangkan sistem penilaian jawaban untuk item unfavourable sebagai 

berikut : tidak sesuai (TS) skor 4; tidak sesuai (TS) skor 3; sesuai (S) skor 2; 

sangat sesuai (SS) skor 1. Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti 

semakin tinggi tingkat kecenderungan post power syndrome dan religiositas. 

Begitu pula sebaliknya, semakin  rendah skor yang diperoleh maka semakin 

rendah tingkat kecenderungan post power syndrome dan religiositas. 

3.06. Uji Coba Skala Penelitian 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Arikunto (1998, hal.160) menjelaskan bawa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Lebih 

lanjut, Azwar (2017, hal 105) mendefinisikan validitas alat ukur sebagai sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya. Suatu alat ukur 
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dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan fungsi alat ukurnya 

sesuai dengan tujuan dilakukan pengukuran. 

Teknik korelasi yang digunakan dalam mengukur validitas adalah teknik 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Untuk menghindari kelebihan bobot 

koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil penelitian masih perlu dikorelasikan 

menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2017, hal. 106) menyatakan bahwa reliabilitas menunjukan sejauh 

mana hasil pengukuran itu dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat 

dipercaya. Arikunto (1998, hal. 171) menambahkan bahwa reliabilitas instrumen 

merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data (pengukuran) kalau instrumen itu 

digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu yang berlainan. 

Pada penelitian ini digunakan teknik perhitungan reliabilitas koefisien Alpha 

Cronbach, dengan alasan komputasi dengan teknik ini akan memberikan harga yang 

lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya. Jadi ada 

kemungkinan dengan menggunakan teknik ini akan lebih cermat karena dapat 

mendeteksi hasil yang sebenarnya. 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menganaisis data hasil penelitian untuk diuji kebenarannya, sehingga diperoleh 

suatu kesimpulan dari penelitian tersebut. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

akan memberikan rangkuman keterangan yang dapat dipahami, tepat dan teliti 

sesuai dengan sifat data (Arikunto, 1998 hal.161). 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dimana data 

berupa angka-angka yang nantinya akan diinterpretasikan dalam bentuk uraian. 

Teknik yang digunakan adalah teknik regresi untuk melihat besarnya hubungan 

antara satu variabel tergantung dengan satu variabel bebas (Azwar, 2017 hal.207). 

Dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat hubungan antara religiositas dengan 

kecenderungan post power syndrome pada pensiunan PNS.  

Metode analisa data yang dilakukan pada peneltian ini adalah menggunakan 

teknik korelasi product moment. 


