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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian  

5.01.01. Uji Asumsi  

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas yang dilakukan sebelum 

dilakukannya pengujian hipotesis. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui normal 

tidaknya sebaran item, selain itu juga untuk mengetahui variabel yang dianalisis 

linier atau tidaknya hubungan antara kedua variabel.  

5.01.01.01. Uji Normalitas  

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Data 

yang ada dapat dikatakan normal ketika data tersebut memiliki nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 atau 5% (p>0,05).  

1. Post Power Syndrome 

Hasil uji normalitas pada variabel Kecenderungan Post Power 

Syndrome menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,666 dengan nilai p 

sebesar 0,767 (p>0,05) yang berarti berdistribusi normal.  

2. Religiositas  

Hasil uji normalitas pada variable religiositas menunjukkan perolehan 

nilai K-S Z sebesar 0,601 dengan nilai p sebesar 0,862 (p>0,05) yang berarti 

berdistribusi normal.  
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5.01.01.02. Uji Linieritas  

Uji Linieritas dilakukan dengan teknik uji F dengan bantuan SPSS 16.0 for 

windows. Hasil uji linieritas dari hubungan antara religiositas dengan post power 

syndrome adalah 22,054 dengan nilai p sebesar 0,000 (p<0,01) sehingga memiliki 

hubungan yang linier. 

5.01.02.  Uji Hipotesis  

Setelah data telah memenuhi syarat uji asumsi, maka selanjutnya akan 

dilakukan uji hipotesis yang dibantu dengan program SPSS 16.0 for windows. Uji 

hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil yang didapatkan 

adalah koefisien rxy sebesar -0,553 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01). Hasil 

tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

religiositas dengan kecenderungan post power syndrome yang artinya semakin 

tinggi religiositas yang dimiliki anggota PWRI maka akan semakin rendah 

kecenderungan post power syndrome yang dialami oleh anggota PWRI. Sebaliknya, 

semakin rendah religiositas yang dimiliki anggota PWRI maka akan semakin tinggi 

kecenderungan post power syndrome yang dialami oleh anggota PWRI. 

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis “terdapat 

hubungan negatif antara religiositas dengan kecenderungan post power syndrome 

pada anggota PWRI” diterima.  

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment diperoleh koefisien rxy sebesar -0,553 (p<0,01) yang 

menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil korelasi negatif yaitu semakin 
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tinggi religiositas yang dimiliki anggota PWRI maka akan semakin rendah 

kecenderungan post power syndrome yang dialami oleh anggota PWRI. Sebaliknya, 

semakin rendah religiositas yang dimiliki anggota PWRI maka akan semakin tinggi 

kecenderungan post power syndrome yang dialami oleh anggota PWRI. Hal tersebut 

selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyanti (2016) menunjukkan 

adanya hubungan negatif yang signifikan antara religiositas dengan kecenderungan 

post power syndrome dengan koefisien rxy sebesar -0,695 (p<0,01). Semakin tinggi 

tingkat religiositasnya maka semakin rendah tingkat kecenderungan Post power 

syndrome pada pensiunan. 

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 individu 

melakukan ritual keagamaan (beribadah), tetapi juga melakukan aktivitas lain yang 

didorong oleh kekuatan supranatural yang lebih terpusat pada kepercayaan dan 

keyakinan terhadap adanya Tuhan. Sehingga dengan tingginya tingkat religiositas 

maka semakin tinggi tingkat penyesuaian diri dari seorang individu, dengan tingginya 

tingkat penyesuaian diri maka akan berpengaruh pada rendahnya kecenderungan 

post power syndrome pada pensiunan PNS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiositas memiliki sumbangan efektif 

sebesar 30,6 % pada post power syndrome pensiunan PNS, sisanya 69,4% 

dipengaruhi oleh faktor yang lain. Hal ini sesuai dengan teori dari Argyle (2001) yang 

menyatakan bahwa religiositas membantu individu untuk dapat mempertahankan 

kesehatan mental individu pada saat‐saat sulit dalam hidup, dan individu yang 
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benar-benar religius akan terhindar dari keresahan-keresahan serta terjaga 

keseimbangan jiwa dan selalu siap menghadapai segala sesuatu yang terjadi 

termasuk perubahan pola hidup seperti yang di alami oleh pensiunan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel 

kecenderungan post power syndrome pada pensiunan PNS memiliki mean hipotetik 

(Mh) sebesar 27,5 dan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 5,5, sehingga dapat 

dikategorisasikan sesuai tabel berikut: 

Tabel 5.01 Kategorisasi Kecenderungan Post Power Syndrome 

Kategori Kriteria Frekuensi Persentase 

Tinggi X>33 21 40,3% 

Sedang X= 23-32 28 53,9% 

Rendah X<22 3 5,8% 

Jumlah    52 100% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 40,3% pensiunan PNS 

memiliki kecenderungan post power syndrome yang tinggi, 53,9% tergolong dalam 

kategori sedang dan 5,8% pensiunan PNS dalam kategori rendah. Hal tersebut 

dapat diketahui bahwa kecenderungan post power syndrome pensiunan PNS ada 

pada kategori sedang. 

Hasil perhitungan dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa variabel 

religiositas pada pensiunan PNS memiliki mean hipotetik (Mh) sebesar 57,5 dan 

standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 11,5, sehingga dapat dikategorisasikan 

sesuai tabel berikut: 
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Tabel 5.02 Kategorisasi Religiositas 

Kategori Kriteria Frekuensi Persentase 

Tinggi X>69 8 15,4% 

Sedang X= 47-68 40 76,9% 

Rendah X<46 4 7,7% 

Jumlah    52 100% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 15,4% pensiunan PNS 

memiliki religiositas yang tinggi, 76,9% tergolong dalam kategori sedang dan 7,7% 

pensiunan PNS dalam kategori rendah. Hal tersebut dapat diketahui bahwa 

religiositas pensiunan PNS ada pada kategori sedang. 

Dari hasil diatas dapat dikatakan masalah awal yang ditemukan tidak muncul 

ketika hasil penelitan telah didapatkan. Hal ini mungkin disebabkan ketika subjek 

sedang menilai dirinya sendiri terjadi efek social desirability sehingga subjek tidak 

objektif ketika sedang mengisi skala yang diberikan oleh peneliti, subjek cenderung 

menempatkan dirinya sesuai dengan standar sosial yang berlaku. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan berjalan dengan 

baik. Tetapi, penelitian ini tidak lepas dari beberapa kelemahan seperti: 

1. Proses pengisian skala dilaksanakan pada saat pertemuan rutin dengan 

durasi singkat sehingga terkesan terburu-buru dalam menjawab item yang 

diajukan. 

2. Proses pengisian skala diawasi oleh pengurus PWRI, sehingga ada 

kemungkinan subyek menjadi kurang terbuka dan kurang jujur serta 

kemungkinan munculnya social desirability dalam memberikan jawaban. 

 


