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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah  terdapat hubungan antara work 

engagement dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Malang Raya. Teknik pengambilan sampel dengan  menggunakan teknik 

purposive sampling, responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden yang 

merupakan  pegawai tetap. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran dua skala yaitu skala work engagement dan skala kecemasan menghadapi masa 

pensiun. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi spearman dengan 

bantuan program SPSS 17.0 dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara work engagement dengan kecemasan dalam menghadapi masa pensiun pada pegawai PT. 

Bank Rakyat Indonesia cabang Malang raya. 

 

Kata Kunci: work engagement, kecemasan menghadapi masa pensiun, pegawai. 

 

This research objective is to identify the correlation of work engagement and anxiety 

retirement of employees PT Bank Rakyat Indonesia Branch Malang. Using Purposive Sampling 

technique, the subjects included in this research are 30 employees of PT Bank Rakyat Indonesia 

Branch Malang and hold permanent employee status. The data collection method is using two 

rating scales, are work engagement and anxiety retirement scale. The data of research result 

analyzed by Spearman correlation with SPSS 17.0 for windows and the result shows a positive 



 
 

correlation between work engagement and anxiety retirement in employees of PT Bank Rakyat 

Indonesia Branch Malang. 

 

Keywords : work engagement, anxiety retirement, employee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bekerja adalah suatu aktivitas dasar pada manusia dewasa serta merupakan bagian 

inti dari suatu kehidupan. Bekerja dapat memberikan kegairahan, kegembiraan dan 

memberi arti tersendiri bagi manusia, sehingga bekerja dapat memberikan makna dan 

semangat hidup kepada orang dewasa (Kartono, 2000). Pada umumnya, manusia di 

dalam bekerja tidak hanya agar mendapatkan upah, tetapi juga untuk mendapatkan suatu 

kesenangan didalam diri karena didalam bekerja manusia akan merasa dihargai oleh 

orang yang berada disekitarnya. 

Schiamberg dan Smith (1981) mengemukakan bahwa dengan bekerja kebutuhan 

individu akan penghargaan dan kompetensi dapat terpenuhi. Berdasarkan pendapat di 

atas, diketahui bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan bagi individu, sehingga 

dengan bekerja individu memiliki identitas diri yang diakui oleh orang lain dan 

masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hal ini sependapat dengan pandangan Kartono 

(2000) mengenai bekerja juga menjadi kegiatan sosial yang memberikan respek atau 

penghargaan, status sosial, dan juga prestise sosial yang merupakan tiga unsur terpenting 

bagi kesejahteraan lahir-batin manusia dalam menegakkan  martabat dirinya. 

Pada konteks bekerja, individu dihadapkan pada suatu kenyataan, dimana tidak 

selamanya individu dapat melakukan aktivitas di dalam lingkungan kerjanya. Hal ini 

sesuai dengan peraturan yang tertulis pada RUU Aparatur Sipil Negara tahun 2013, yang 

menyatakan bahwa batas usia individu bekerja pada institusi pemerintahan dengan batas 

usia 58 tahun.  Sehingga pada usia 58 tahun individu resmi dinyatakan tidak memiliki 



 
 

ikatan dinas pada institusi tempat individu bekerja. Kondisi ini, disebut dengan masa 

pensiun. (http://keuangan.unej.ac.id diakses tanggal 21 Mei 2015) 

Masa pensiun merupakan suatu akhir dari seseorang dapat melakukan 

pekerjaannya. Pensiun semestinya dapat membuat seseorang senang, karena dengan 

adanya pensiun maka seseorang yang dahulunya melakukan suatu pekerjaan akan dapat 

menikmati masa tuanya, namun pada kenyataannya banyak individu yang mengalami 

kecemasan ketika dihadapkan dengan masa pensiun yang segera tiba. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kartono (2007) yang menyatakan individu 

yang akan menghadapi masa pensiun sering mengalami ketidaksiapan dalam 

kehidupannya, sehingga menimbulkan pandangan negatif di dalam diri individu 

mengenai masa pensiun. Pandangan tersebut mengakibatkan kecemasan pada individu 

yang akan menghadapi masa pensiun. 

Kecemasan yang dihadapi oleh individu ketika menghadapi masa pensiun dapat 

diketahui dengan perilaku mudah marah, susah berkonsentrasi, dan menurunnya 

semangat kerja, hal ini sependapat dengan pandangan Atamimi (1989) yang menyatakan 

karyawan pada kondisi memasuki masa pensiun sering menunjukkan perilaku mudah 

marah, tegang, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya semangat kerja. Kondisi ini, tentu 

saja akan menurunkan produktivitas karyawan pada saat bekerja. 

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Anggraini (2000) terhadap 

pegawai negeri sipil di Kabupaten  Lahat,  Sumatera  Selatan  didapatkan hasil  bahwa  

sebanyak  64%  pegawai  negeri  sipil mengalami  kecemasan  ketika  menghadapi  masa 

pensiun.  Hal  yang  paling  dominan  menimbulkan kecemasan bagi pegawai tersebut 



 
 

menurut Hurlock (1996) adalah menurunnya kekuatan fisik kesehatan, membentuk 

hubungan dengan orang sekitar yang seusia dan menyesuaikan diri dengan peran sosial. 

Idealnya masa pensiun tidak perlu ditanggapi dengan kecemasan. Setiap individu 

perlu menganggap bahwa masa pensiun akan membawa dampak positif bagi dirinya. Rini 

(2001)  menyebutkan  faktor kecemasan menghadapi masa pensiun salah satunya adalah 

faktor pekerjaan dan kepuasan kerja. Datangnya  masa  pensiun  akan  menyebabkan 

individu  merasa  kehilangan  pekerjaannya  karena pekerjaan  tersebut  dapat  

memberikan  kepuasan bagi individu, dimana tiap individu tersebut telah terikat didalam 

pekerjaannya. Keterikatan (Engagement) yang dimiliki oleh tiap individu tersebut akan 

memberikan suatu reaksi kecemasan dimana individu tidak akan lagi melakukan kegiatan 

bekerja seperti biasanya didalam kesehariannya. 

Engagement didalam dunia kerja, pertama kali diperkenalkan oleh Khan 

(Septiyani, 2013). Khan mendefinisikan bahwa engagement merupakan suatu usaha yang 

digunakan oleh karyawan dimana dalam melaksanakan tugasnya serta tanggung jawab, 

mereka dituntut untuk bekerja dengan cara menggunakan suatu ekspresi diri, kognitif, 

serta emosi yang dimiliki. Sehingga, dengan demikian karyawan yang engaged didalam 

bekerja merupakan karyawan yang memiliki usaha yang ekstra didalam bekerja. 

Kondisi emosional yang dimiliki oleh individu tersebut semestinya dapat 

mempengaruhi bahwa individu akan menganggap bahwa masa pensiun merupakan masa 

transisi dari kehidupan bekerja menjadi kehidupan tidak bekerja, dan seorang karyawan 

dalam memasuki masa pensiun tidak terlalu terbebani dengan keadaan tersebut dan tidak 

akan menimbulkan adanya perasaan cemas. Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh 

orang yang memasuki masa pensiun adalah melakukan persiapan-persiapan memasuki 



 
 

masa tersebut dengan mengelola keadaan emosinya sehingga dalam menghadapi masa 

pensiun akan lebih siap. 

Pada kenyataannya seseorang yang memasuki masa pensiun mengalami kondisi 

”kekosongan”, yaitu merasa tanpa arti dan tanpa guna sehingga menjelang masa pensiun 

orang tersebut mengalami kecemasan akan bayangan-bayangan yang dikhayalkannya 

sendiri. Padahal sebenarnya, yang menjadi kriteria pokok itu bukan kondisi dan situasi 

pensiun serta menganggur, akan tetapi bagaimana caranya seseorang menghayati dan 

merasakan keadaannya yang baru (Kartono dalam Admin, 2007). Berdasarkan uraian 

tersebut dapat diketahui bahwa orang cenderung merasa cemas ketika akan memasuki 

masa pensiun. Hal ini dikarenakan orang tersebut mempunyai sudut pandang negatif 

tentang pensiun. 

Menurut Development Dimension International (2005) work engagement terjadi 

ketika  seseorang  merasa  bernilai,  menikmati dan  percaya  pada  pekerjaan  yang  

mereka lakukan. Brown & Robbins (2003)  memberikan definisi   work  engagement  

yaitu  dimana seorang  karyawan  dikatakan  work engagement  dalam  pekerjaannya  

apabila karyawan  tersebut  dapat  mengidentifikasikan diri secara  psikologis  dengan  

pekerjaannya, dan  menganggap  kinerjanya  penting  untuk dirinya,  selain  untuk  

organisasi. Karyawan dengan work engagement yang tinggi dengan kuat  memihak  pada  

jenis  pekerjaan  yang dilakukan  dan  benar-benar  peduli  dengan jenis kerja itu. 

Keterikatan karyawan berpengaruh terhadap performa kerja seseorang (Bakker, 

2009 dalam Xanthopolou et al, 2009). Semakin tinggi rasa keterikatan seseorang terhadap 

organisasinya serta pekerjaannya, maka performa kerja yang ditunjukkan akan semakin 



 
 

baik, dan dengan demikian orang dengan work engagement yang baik akan berpikir 

bagaimana membuat masa pensiun yang bermakna. 

Agustian (2012)  menyebutkan pentingnya  work  engagement tidak  hanya  pada 

instansi pemerintahan, namun work engagement dianggap penting pada perusahaan 

swasta dan organisasi. Sesuai dengan pernyataan tersebut, peneliti memilih objek 

penelitian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Dalam hal ini PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak disektor perbankan dan telah go public, dengan berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku, telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. 

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk karena BRI merupakan sebuah perusahaan dengan sebuah visi yaitu menjadi Bank 

Komersial yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Disamping hal tersebut, BRI 

merupakan sebuah perusahaan yang sangat memperhatikan Sumber Daya Manusia yang 

terdapat didalam perusahaan tersebut. Sebagai salah satu contoh, BRI mampu 

memberikan sebuah pelatihan kepada pegawai yang hendak menghadapi masa 

pensiun.Pelatihan tersebut dimaksudkan agar pegawai dari perusahaan BRI lebih siap 

untuk menghadapi masa pensiun nantinya. 

Berdasarkan temuan dari penjelasan di atas timbul suatu pertanyaan  apakah 

terdapat hubungan antara work engagement dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun pada pegawai tetap Bank Rakyat Indonesia.  

 

 



 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang peneliti angkat dalam penelitian 

ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara work engagement dengan kecemasan 

menghadapi masa pensiunpada pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk 

Cabang Malang?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan antara work engagement dengan kecemasan 

menghadapi masa pensiunpada pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk 

Cabang Malang.. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat teoritis  

Dapat memperkaya kajian – kajian yang terdapat di dalam dunia Psikologi, khususnya 

pada Psikologi industri dan organisasi serta dapat menjadi referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat umumnya bagi pembaca dan dapat 

memebrikan pemahaman tentang hubungan work engagement dengan kecemasan dalam 

menghadapi masa pensiun. 

 

 

 



 
 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang memiliki topik hampir serupa dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Roslyn De Braine & Gert Roodt (2011) Journal of Industrial Psychology, yang 

berjudul “The Job Demans-Resources Model as Predictor of Work Identity and 

Work engagement: A Comparative Analysis” 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi kemungkinan JD-R (job demand 

resources) model sebagai prediktor work engagement secara keseluruhan, dedikasi, 

dan identitas berbasis kerja, melalui analisis komparatif prediktif. Fokus dalam 

penelitian ini adalah, identitas kerja dan dedikasi.Metode yang digunakan didalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan survey berbasis sensus. Diketahui jumlah 

sampel yang ikut serta didalam penelitian ini adalah sebanyak 2429 karyawan. 

Hasil dari penelitian ini ialah model Jd-R menghasilkan sejumlah besar varian 

dalam variabel dedikasi dibandingkan dalam variabel work engagement. Hal ini 

menghasilkan perbedaan jumlah besar dalam identitas berbasis kerja, dengan sumber 

daya pekerjaan menjadi variabel prediktor terkuat. 

2. Septian dan Esterlita (2010) Skripsi yang berjudul “Hubungan antara 

penyesuaian diri dengan kecemasan dalam menghadapi masa pensiun pada 

pegawai negeri sipil di provinsi daerah istimewa Yogyakarta” 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara penyesuaian  diri  

dengan kecemasan  menghadapi  pensiun  pada  pegawai  negeri  sipil  di  Propinsi  

Daerah  Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di 

Propinsi Daerah Istimewa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah  



 
 

80 subjek dari 391 pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun pada 

tahun 2010. 

Skala kecemasan menghadapi masa pensiun disusun berdasarkan gejala-gejala 

kecemasan yang mengacu dari pendapat yang dikemukakan oleh Priest (1992), 

Hawari (1999) dan Darajat (1985). Skala kecemasan berjumlah 56 butir aitem yang 

terdiri dari 28 aitem favorable dan 28 unfavorable. Skala penyesuaian diri pada masa 

pensiun merupakan alat ukur disusun oleh peneliti dengan mengacu teori yang 

dikemukakan oleh Schneiders (1964). Pernyataan yang disusun sejumlah 42 aitem 

terdiri dari 21 aitem favorable dan 21 aitem unfavorable. Analisis data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi product moment dari Pearson. 

Hasil analisis data menunjukkan rxy = -0,643 dengan taraf signifikansi 0,000 

(p<0,001) yang artinya hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan 

yang negatif antara penyesuaian diri dengan kecemasan menghadapi masa pensiun. 

3. Yudhistira (2014) Skripsi yang berjudul “Kecemasan menghadapi masa pensiun 

pada pegawai negeri sipil daerah istimewa Yogyakarta ditijau dari penerimaan 

dirinya” 

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui hubungan antara penerimaan 

diri dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah para pegawai Direktorat Jendral 

Pajak yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusia di atas 50 

tahun yang berjumlah 32 orang. Analisis yang digunakan adalah metode statistik 

tehnik Koefisien Korelasi product moment dari Pearson. 



 
 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif (rxy = -0,587) 

antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta artinya semakin tinggi penerimaan diri 

pegawai maka semakin rendah pula kecemasannya menghadapi masa pensiun. 

Sebaliknya semakin rendah penerimaan diri pegawai maka semakin tinggi pula 

kecemasannya menghadapi masa pensiun. Variabel penerimaan diri memberikan 

sumbangan efektif sebesar 34,5% terhadap kecemasan menghadapi masa pensiun dan 

sebagian besar subjek penelitian mempunyai penerimaan diri dalam kategori rendah 

dan kecenderungan kecemasan menghadapi masa pensiunan subjek juga termasuk 

dalam kategori sedang. 

4. M. Salanova, S. Agut & J. M. Peiro (2015) Journal of Applied Psychology, yang 

berjudul “Linking Organizational Resources and Work engagement to Employee 

Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate” 

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menguji peran mediasi iklim pada 

pelayanan yang diprediksi dari kinerja karyawaan serta kesetiaan pelanggan. Sampel 

dalam penelitian ini adalah terdiri dari 114 unit hotel diantaranya 58 hotel resepsi dan 

56 restoran. Sampel terdiri dari 3 karyawan dan 10 pelanggan yang berpartisipasi. 

Sehingga dihasilkan subjek yang berpartisipasi dalam studi ini terdiri dari 342 subjek 

diantaranya 54.2 % laki-laki dan 45.8 % perempuan. Alat ukur didalam penelitian ini 

dengan menggunakan penyebaran kuesioner, dimana dalam penyebaran tersebut 

Kuesioner dikelola untuk karyawan dan pelanggan. Proses pengisian kuesioner 

dibutuhkan waktu sebanyak 20 menit untuk karyawan dan 10 menit untuk pelanggan. 



 
 

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan analisis 

metode SEM implementasi dari AMOS. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Hasil kinerja karyawan sebagian 

dimediasi antara iklim layanan dan loyalitas pelanggan. 

5. Yungsiana (2013) Skripsi yang berjudul “Pengaruh psychological capital dan 

organizational - based self esteem terdahap work engagement” 

Tujuan dari penelitian ini adalah, mengetahui pengaruh psychological capital dan 

organizational - based self esteem terhadap work engagement. Subjek penelitian ini 

adalah guru SMA Brawijaya Smart School (BSS), SMA Laboratorium UM, SMA 

Negeri 1 Malang, SMA Negeri 10 Malang, dan SMA Negeri 3 Malang sebanyak 134 

guru. Analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda dengan menggunakan uji F 

(untuk uji hipotesis secara simultan) dan uji T (untuk uji hipotesis secara parsial). 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Psychological capital dan organizational - 

based self - esteem secara simultan berpengaruh terhadap work engagement. Selain 

itu, Psychological capital secara parsial mempengaruhi work engagement. Akan 

tetapi, Organizational - based self esteem apabila tidak disertai Psychological capital 

tidak dapat mempengaruhi work engagement. 

 

F. Kekhasan Penelitian 

Work engagement telah menjadi topik penting yang paling banyak dibicarakan 

dalam beberapa tahun belakangan ini, diantara perusahaan konsultan dan media bisnis 

terkenal (Arikunto, 2006). Penelitian mengenai kecemasan karyawan dalam menghadapi 

pensiun sendiri telah banyak dilakukan. Namun penelitian yang melihat tentang 



 
 

hubungan work engagement dan kecemasan dalam menghadapi pensiun belum pernah 

dilakukan. Dari hasil penelitian ini, akan mengungkap adakah hubungan antara work 

engagement dengan kecemasan menghadapi pensiun khususnya pada pegawai PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk cabang Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. WORK ENGAGEMENT 

1. Definisi Work engagement 

Menurut Robbins (2003) work  engagement  yaitu suatu keadaan dimana seorang  

karyawan dalam  pekerjaannya dapat  mengidentifikasikan dirinya secara  psikologis  

dengan  pekerjaannya, dan  menganggap  kinerjanya  penting  untuk dirinya,  selain  

untuk  organisasi. Menurut Chartered Institute  of  Personnel  and  Development (2006), 

Work  engagement dijelaskan sebagai  interaksi dua arah antara pekerja dan pihak  yang  

memberi  pekerjaan. Pekerja  yang engaged dikarakterisasikan  dengan beberapa  faktor 

yaitu, memiliki fokus  terhadap  motivasi,  kepuasan  kerja, komitmen,  menemukan  arti  

dalam  bekerja, kebanggaan  serta  memiliki  sebuah  hubungan dengan  visi  dan  misi  

keseluruhan  sebuah organisasi. 

Secara  lebih  spesifik  Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma dan Bakker (2002) 

mendefinisikan work  engagement sebagai positivitas,  pemenuhan kerja  dari  pusat 

pikiran  yang  dikarakteristikkan. Work  engagement  merupakan sebuah  motivasi  dan  

pusat  pikiran  positif yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  yang dicirikan dengan  

vigor,  dedication  dan absorption (Schaufeli,  Salanova,  GonzalesRoma, & Bakker, 

2002). Work  engagement diartikan keadaan  sesaat  dan  spesifik,  mengacu  ke keadaan  

yang  begerak  tetap  meliputi  aspek kognitif  dan  afektif  yang  tidak  fokus  pada objek,  

peristiwa,  individu  atau  perilaku tertentu  (Schaufeli  &  Martinez,  2002). 



 
 

Definisi lain mengenai work engagement menurut Schmidt  (2004)  bahwa work 

engagement merupakan suatu gabungan  antara kepuasan  dan  komitmen, kepuasan 

tersebut  mengacu  lebih  kepada  elemen emosional  atau  sikap,  sedangkan  komitmen 

lebih  melibatkan  pada  elemen  motivasi  dan fisik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa work engagement adalah 

suatu sikap serta perilaku seorang karyawan dalam bekerja, dengan cara bagaimana 

karyawan dapat mengekspresikan dirinya baik secara fisik, kognitif, afektif, serta 

emosional. Seorang karyawan yang dapat menemukan arti dalam bekerja, merupakan 

suatu kebanggaan bagi organisasi tempat ia bekerja, yaitu bekerja dengan mencapai 

seluruh visi dan misi sebuah organisasi serta perusahaan. 

2. Dimensi-dimensi work engagement 

Work  engagement menurut Schaufeli,  Salanova,  GonzalesRoma, & Bakker 

(2002) memiliki tiga dimensi yaitu: vigor (kekuatan), dedication (pengabdian), dan 

absorption (penghayatan). 

a. Vigor (kekuatan) 

Vigor (kekuatan) merupakan curahan  energi  dan  mental yang  kuat  selama  

bekerja, keberanian untuk  berusaha  sekuat  tenaga  dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan, dan tekun dalam  menghadapi kesulitan kerja.  

b. Dedication (pengabdian) 

Merupakan  suatu keadaan dimana didalam suatu pekerjaan memiliki adanya 

rasa keterlibatan yang kuat dengan munculnya suatu perasaan antusiasme, 

inspirasi, kebanggaan, kebermaknaan, serta perasaan tantangan dalam bekerja. 



 
 

c. Absorption (penghayatan) 

Di dalam melakukan suatu pekerjaan diperlukan didalam diri karyawan 

adanya suatu perasaan di mana tiap karyawan memiliki rasa penuh 

konsentrasi, serta adanya kesenangan dalam hati didalam melakukan 

pekerjaan. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement 

Menurut  Lockwood  (2007) engagement merupakan  konsep  yang kompleks  

dan dipengaruhi  banyak  faktor, diantaranya  adalah  budaya  di  dalam  tempat bekerja,  

komunikasi  organisasional,  gaya manajerial  yang  memicu  kepercayaan  dan 

penghargaan  serta  kepemimpinan  yang dianut  dan  reputasi  perusahaan  itu  sendiri. 

Faktor pendorong work engagement yang  dijabarkan  oleh  Perrins  (2003)  

meliputi 10 hal yang dijabarkan secara berurutan: 

1. Senior Management yang memperhatikan keberadaan karyawan 

2. Pekerjaan yang memberikan tantangan 

3. Wewenang dalam mengambil keputusan 

4. Perusahaan/  organisasi  yang  fokus  pada kepuasan pelanggan 

5. Memiliki  kesempatan  yang terbuka lebar untuk berkarier 

6. Reputasi perusahaan 

7. Tim  kerja  yang  solid  dan  saling mendukung 

8. Kepemilikan  sumber  yang  dibutuhkan 

9. Memiliki  kesempatan  untuk memberikan pendapat 



 
 

10. Penyampaian  visi  organisasi  yang  jelas oleh  senior  management  

mengenai  target jangka panjang organisasi. 

 

4. Ciri-ciri work engagement 

Menurut Federman (2009) karyawan yang memiliki work engagement yang tinggi 

memiliki ciri sebagai berikut: 

a) Fokus dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan juga pada pekerjaan yang 

berikutnya 

b) Merasakan diri adalah bagian dari sebuah tim dan sesuatu yang lebih besar 

daripada diri sendiri 

c) Merasa mampu dan tidak merasakan sebuah tekanan dalam membuat sebuah 

inovasi dalam pekerjaan 

d) Bekerja dengan secara kreatif dan merasa tertantang pada hal baru 

Karyawan  yang  memiliki  work engagement yang  tinggi  akan  bekerja  lebih 

dari  kata  “cukup  baik”. Mereka  bekerja dengan  berkomitmen  pada  tujuan, 

menggunakan  intelegensi  untuk  membuat pilihan  bagaimana  cara  terbaik  untuk 

menyelesaikan  suatu  tugas,  memonitor tingkah  laku  mereka  untuk  memastikan  apa 

yang mereka lakukan benar dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan akan 

mengambil keputusan untuk mengkoreksi jika diperlukan (Thomas, 2009). 

 



 
 

Menurut Hewitt (Schaufeli  & Bakker, 2010), karyawan  yang memiliki work 

engagement yang tinggi akan secara konsisten mendemonstrasikan  tiga  perilaku  umum, 

yaitu:  

a) Say – secara konsisten berbicara positif mengenai organisasi dimana ia 

bekerja pada rekan rekan sekerja, calon karyawan yang potensial dan juga 

kepada pelanggan. 

b) Stay – memiliki keinginan untuk menjadi anggota organisasi dimana ia 

bekerja dibandingkan kesempatan bekerja di organisasi lain. 

c) Strive – memberikan waktu yang lebih, tenaga dan inisiatif untuk dapat 

berkontribusi pada kesuksesan bisnis organisasi. 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Smythe  (2007) karyawan  yang  

engaged akan menunjukkan  antusiasme,  hasrat  yang  nyata mengenai  pekerjaannya, 

untuk  organisasi yang mempekerjakan mereka. Karyawan yang engaged menikmati  

pekerjaan  yang  mereka lakukan, berkeinginan  untuk  memberikan segala  bantuan  

yang  mereka  mampu  untuk dapat  mensukseskan  organisasi  dimana mereka bekerja. 

Karyawan yang engaged juga mempunyai  level  energi  yang  tinggi  dan secara  antusias  

terlibat  dalam  pekerjaannya (Schaufeli, Taris & Rhenen, 2008). 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  ciri-ciri karyawan  yang engaged tidak  hanya 

mempunyai kapasitas untuk menjadi  energik, tetapi secara  antusias mengaplikasikan  

energi  yang  dimiliki  pada pekerjaan. Work  engagement juga merefleksikan  

keterlibatan  yang  intensif dalam  bekerja,  karyawan  yang memiliki  perhatian  yang  



 
 

lebih  terhadap perusahaan,  memikirkan  detail  penting, sehingga  melupakan  waktu  

dan  mengurangi segala macam gangguan dalam pekerjaan. 

B. KECEMASAN MENGHADAPI PENSIUN  

1. Definisi kecemasan 

Pendapat yang dikemukakan oleh Priest (1992) bahwa kecemasan adalah 

perasaan yang dialami oleh individu ketika berpikir  tentang  suatu  yang  tidak  

menyenangkan akan  terjadi. Hal  tersebut  timbul  karena  adanya berbagai  alasan-alasan  

dan  situasi. Sementara  itu Cohen & Syme  (1985)  menyebutkan  bahwa kecemasan  

adalah  ketakutan  akan  kelemahan. 

Menurut Anggorowati dan Purwadi (2007) kecemasan adalah keadaan emosi 

tidak senang, yang ditandai dengan rasa khawatir, prihatin,dan rasa takut. Kecemasan 

juga dapat muncul karena beberapa situasi yang mengancam manusia sebagai makhluk 

sosial, misalnya adanya konflik, ketegangan, ancaman terhadap harga diri dan adanya 

tekanan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Definisi lain menurut Priest 

(1992) kecemasan adalah perasaan yang dialami oleh individu ketika berpikir  tentang  

suatu  yang  tidak  menyenangkan akan  terjadi.  

Berdasarkan  dari  beberapa  pengertian tentang  kecemasan  yang  dikemukakan  

di  atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan  atau  perasaan  yang  

tidak  menyenangkan yang  bersifat  subjektif  yaitu  yang  datang  dari dalam  diri  

individu  tersebut,  sumbernya  bersifat tidak  jelas  sehingga  individu  merasa  takut,  

tidak nyaman  pikiran  dan  perasaan,  bingung  untuk menghadapi peristiwa yang akan 

datang. 



 
 

2. Definisi masa pensiun 

Menurut Schwartz (Hurlock, 1996) pensiun merupakan akhir pola hidup atau 

masa transisi ke pola  hidup  baru.  Pensiun  selalu  menyangkut perubahan  peran,  

perubahan  keinginan  dan  nilai dalam  perubahan  secara  keseluruhan  terhadap pola  

hidup  setiap  individu. Masa  pensiun  merupakan  masa dimana seseorang tidak lagi 

bekerja secara formal pada  suatu  perusahaan  badan  komersial  yang terorganisasi  atau  

dalam  pemerintahan  karena sudah  mencapai  batas  usia  maksimum  yang ditetapkan 

atau terjadi secara sukarela (Parkinson, dkk 1990). 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  masa  pensiun  adalah  

masa berhenti  bekerja  secara  formal  pada  suatu perusahaan  badan  komersial  yang  

terorganisasi atau  dalam  pemerintahan  karena  sudah  mencapai batas usia maksimum 

yang ditetapkan atau terjadi secara sukarela dan merupakan suatu awal transisi ke  pola  

hidup  baru  yang  diikuti  oleh  berbagai macam  perubahan. 

3. Definisi kecemasan menghadapi masa pensiun 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan menghadapi masa 

pensiun merupakan suatu perasaan cemas yang muncul dalam diri tiap individu dimana 

individu tersebut mengalami adanya perasaan takut saat pola hidup akan mengalami 

perubahan, dari hal bekerja menjadi tidak lagi bekerja. 

 

 

 



 
 

4. Faktor-faktor kecemasan menghadapi pensiun 

Atamimi (1989) membagi  penyebab kecemasan  ketika  individu  menghadapi  

masa pensiun  ke  dalam  beberapa  faktor,  sebagai berikut: 

a) Faktor Fisik 

Bertambahnya usia  mengandung  konsekuensi akan  berkurangnya  kekuatan  

fisik,  kesehatan dan daya ingat yang semakin menurun. Hal ini dapat  

membuat  individu  merasa  tidak dibutuhkan  lagi,  dan  akan  membuat  

individu semakin cemas. 

b) Faktor Sosial 

Tidak adanya dukungan sosial dari masyarakat yang  berupa  penghargaan  

terhadap  kerjanya, akan membuat individu merasa tidak berguna. 

c) Faktor Ekonomi 

Berkurangnya  penghasilan  pokok  dan penghasilan tambahan yang biasanya 

diperoleh ketika  masih  bekerja  sebagai  beban  sehingga menimbulkan 

kecemasan. 

d) Faktor Psikologis  

Ketika  menghadapi  masa  pensiun  individu merasa  tidak  dibutuhkan  lagi  

dengan  kondisi fisik yang menurun, daya ingat berkurang serta merasa  tidak  

dihormati,  tidak  dihargai  serta merasa  diremehkan  membuat  individu  

merasa cemas. 

 



 
 

Hurlock (1996) mengemukakan bahwa penyesuaian diri merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi  munculnya  kecemasan  dalam menghadapi   masa  pensiun,  

karena  pada  saat memasuki masa pensiun individu akan mengalami suatu  perubahan  

pola  hidup.  Individu  harus menyesuaikan  diri  dengan  masa  pensiun  dan 

berkurangnya  penghasilan  keluarga, menyesuaikan  diri  dengan  menurunnya  kekuatan 

fisik  dan  kesehatan,  menyesuaikan  diri  dengan kematian  pasangan  hidup,  

membentuk  hubungan dengan  orang-orang  yang  seusianya,  dan menyesuaikan  diri  

dengan  peran  sosial  secara luwes. 

5. Komponen-komponen kecemasan 

Kecemasan menurut Sue (1986) dapat dimanifestasikan ke dalam empat komponen, 

yaitu: 

a. Secara kognitif (pikiran) 

Komponen ini dapat bervariasi, dari rasa khawatir yang ringan sampai panik. 

Individu terus mengkhawatirkan segala macam masalah yang mungkin terjadi dan 

sulit sekali untuk berkonsentrasi atau mengambil keputusan, akan menimbulkan 

kekhawatiran lebih lanjut, dan ia juga akan mengalami kesulitan tidur. 

b. Secara motorik (gerak tubuh) 

Hal ini terjadi ketika seseorang menunjukkan gerakan yang tidak beraturan, 

seperti gemetaran sampai dengan goncangan tubuh yang berat. Perilaku yang 

ditampilkan seperti gelisah, menggigit bibir, mengigit kuku dan jari. Individu 

sering kali gugup dan mengalami kesulitan dalam berbicara. 

 

 



 
 

c. Secara somatik ( dalam reaksi fisik atau biologis) 

Dapat berupa gangguan pada anggota tubuh, misalnya sesak nafas, mulut kering, 

tangan dan kaki terasa dingin, diare, sering buang air kecil, jantung berdebar, 

berkeringat berlebih, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, serta kelelahan 

badan seperti halnya pingsan. 

d. Secara afektif (perasaan) 

Individu memiliki ketegangan dan cemas kronis. Dalam keadaan seperti ini, 

individu terus menerus dalam keadaan gelisah dan khawatir tentang adanya suatu 

bahaya, tidak perduli seberapa baik hal yang akan terjadi. 

Komponen – komponen yang dikemukakan oleh David Sue (1986) adalah komponen 

yang digunakan sebagai dimensi dalam penelitian. Dalam komponen ini, kecemasan dapat 

dimanifestasikan secara kognitif, afektif, motorik, dan somatik. 

C. KETERKAITAN ANTAR VARIABEL 

Menurut pendapat Kartono (2007) menyatakan bahwa individu yang akan 

menghadapi masa pensiun sering akan mengalami suatu ketidakpastian dalam 

kehidupannya, sehingga akan menimbulkan pandangan negatif di dalam diri tiap 

individu. Masa pensiun merupakan suatu akhir dari seseorang dapat malakukan 

pekerjaanya. Pandangan tentang masa pensiun semestinya dinggap menjadi suatu yang 

menyenangkan, karena dengan adanya masa pensiun akan membawa kesenangan pada 

tiap individu. Seseorang dengan masa pensiun seharusnya akan lebih menikmati 

bagaimana masa tuanya, namun dalam kenyataannya banyak individu yang merasakan 

adanya rasa cemas yang muncul karena akan menghadapi masa pensiun.  



 
 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Anggraini  

(2000), hal yang paling dominan yang akan menimbulkan adanya kecemasan di dalam 

diri individu adalah tidak adanya sumber pemasukan yang memadai setelah memasuki 

masa pensiun. Idealnya masa pensiun semestinya tidak perlu dianggap sebagai suatu 

kecemasan. Setiap individu perlu mengetahui bahwa sebenarnya masa pensiun akan 

membawa dampak positif bagi dirinya. 

Rini (2001) menyebutkan faktor kecemasan menghadapi masa pensiun salah 

satunya adalah faktor pekerjaan dan kepuasan kerja. Datangnya masa pensiun membuat 

individu merasa kehilangan pekerjaannya karena pekerjaan tersebut membawa kepuasan 

bagi individu, dimana tiap individu tersebut telah terikat di dalam pekerjaannya. 

Keterikatan inilah yang akan memberikan suatu reaksi kecemasan dimana individu tidak 

lagi melakukan kegiatan bekerja seperti biasa. 

Keterikatan (Engagement) merupakan suatu usaha yang digunakan oleh karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya serta tanggung jawabnya, mereka dituntut untuk bekerja 

dengan cara menggunakan suatu ekspresi diri, kognitif, serta emosi yang miliki, 

sehingga, menurut Khan (septiyani, 2013) dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa 

karyawan yang engaged di dalam bekerja merupakan karyawan yang memiliki usaha 

yang ekstra di dalam malakukan pekerjaan. 

Menurut Brown & Robbins (2003) work engagement adalah apabila seseorang 

dapat mengidentifikasikan diri secara psikologis di dalam pekerjaannya dan menganggap 

bahwa kinerja penting. Keterikatan karyawan di dalam bekerja sangatlah berpengaruh 

terhadap performa kerja, dimana semakin tinggi rasa keterikatan kerja makan semakin 

baik performa kerja yang didapatkan dan dengan demikian seseorang dengan work 



 
 

engagement yang baik akan dapat menjalani kehidupan dengan bermakna saat 

dihadapkan pada masa pensiun.  

Dari uraian diatas berdasarkan teori-teori yang dijelaskan dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel work engagement dan variabel kecemasan menghadapi pensiun 

memiliki adanya keterikatan, dalam hal ini individu yang memiliki keterikatan yang kuat 

dalam pekerjaan akan memiliki perasaan cemas dimana saat individu tersebut akan 

menghadapi masa pensiun. 

Individu dengan perasaan cemas yang dimiliki merupakan dampak dari dimana 

individu tersebut tidak lagi melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan didalam 

melakukan aktivitas kesehariannya. Individu yang dulunya bekerja, akan merasa bahwa 

individu tersebut telah kehilangan pekerjaannya. 

 

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, dan  

landasan teori, maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti gambar berikut:   

  

 

  

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran diatas, peneliti akan meneliti hubungan antara work 

engagement dengan kecemasan menghadapi pensiun pada pegawai BRI. Hubungan 

tersebut dilihat bagaimana seseorang memiliki keterikatan dengan pekerjaannya yang 
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akan menimbulkan perasaan cemas jika seseorang tersebut akan menghadapi masa 

pensiun nantinya. 

Berdasarkan teori-teori mengenai variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini akan dirumuskan hubungan teoritis antara kedua variabel tersebut, yaitu work 

engagement dengan kecemasan menghadapi pensiun. Dari kerangka pemikiran diatas 

dapat dilihat dua arah panah yang akan menunjukkan hubungan dari variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Peneliti berasumsi bahwa pegawai yang memiliki work engagement akan 

memiliki hubungan dengan kecemasan menghadapi pensiun. 

 

E. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan perjabaran dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, 

hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:  

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara work engagement dengan 

kecemasan menghadapi masa pensiun.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode ilmiah adalah suatu konsep abstrak yang mengacu pada cara pertanyaan 

dan logika yang dirumuskan, serta suatu metode yang digunakan dengan tujuan untuk 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan (Shaughnessy, 

Zechmeister, 2007). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

penelitian secara kuantitatif. 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Neuman (2003), terdapat tiga prosedur 

yang digunakan dalam penelitian kuantatif, yaitu eksperimen, survey (korelasional 

ataupun komparatif), dan content analysis. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian 

yang digunakan oleh peneliti termasuk dalam tipe penelitian korelasional dimana terdapat 

tujuan dari penelitian untuk melihat hubungan antara kedua variabel. Penelitian ini 

melihat hubungan antara variabel work engagement dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian merupakan suatu langkah penetapan variabel-

variabel yang utaman dalam penelitian serta penentuan fungsinya masing-masing 

(Azwar, 2010). Variabel penelitian didefinisikan sebagai suatu atribut, sifat atau nilai dari 

orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Dalam 



 
 

penelitian ini digunakan dua macam variabel berdasarkan hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya, yaitu: 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi ataupun 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah work engagement. 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010).Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kecemasan menghadapi masa pensiun. 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut serta yang dapat diamati (Azwar, 

2010). Definisi operasional merupakan suatu petunjuk pelaksanaan di dalam mengukur 

suatu variabel.  

Berdasarkan uraian tersebut, adapun definisi operasional variabel dalam peneltian ini adalah: 

1. Work engagement 

Work engagement merupakan suatu sikap serta perilaku seorang karyawan dalam bekerja, 

dengan cara bagaimana karyawan dapat mengekspresikan dirinya baik secara fisik, 

kognitif, afektif, serta emosional. Pendapat yang dikemukakan oleh Schaufeli et al (2002) 

mendefinisikan bahwa work engagement merupakan suatu keadaan yang positif serta 



 
 

memunculkan pemenuhan diri yang dikarakteristikan oleh vigor, dedication dan 

Absorption.   

Tabel 1. Dimensi Work engagement 

No                 Dimensi               Indikator Perilaku 
1. Vigor                               -  Semangat dalam melaksanakan pekerjaan 

                                                   -  Kesediaan untuk bekerja serta bekerja ekstra 
                                        - Pekerjaan dikerjakan secara lengkap dan 

menyeluruh 
2. Dedication 

- Pekerjaan dianggap sebagai sumber 
kebanggaan  

-  Karyawan merasa terlibat sangat kuat 
dalam suatu pekerjaan 

- Siap mendedikasikan diri pada pekerjaan 
3. Absorption 

- Karyawan bekerja dengan penuh konsentrasi 
- Karyawan serius terhadap suatu pekerjaan 
- Dalam bekerja waktu terasa berlalu begitu 

cepat 
- Menemukan kesulitan dalam memisahkan 

diri dengan pekerjaan 
 

Dalam penelitian ini, work engagement dilihat dari skor total dari dimensi work 

engagement menggunakan teori Schaufeli dan Bakker (2003) adaptasi dari skala yang 

digunakan oleh Ariani (2013). Skor total diperoleh merupakan skor tiap dimensi work 

engagement. Semakin tinggi skor total menunjukkan semakin tingginya work 

engagement karyawan. 

2. Kecemasan menghadapi masa pensiun 

Kecemasan menghadapi masa pensiun merupakan suatu perasaan cemas yang muncul 

dalam diri tiap individu dimana individu tersebut mengalami adanya perasaan takut saat 

pola hidup akan mengalami perubahan, dari hal bekerja menjadi tidak lagi bekerja, baik 



 
 

secara formal. David Sue (2010) mendefinisikan kecemasan merupakan emosi dasar 

manusia yang menghasilkan reaksi tubuh untuk mempersiapkan seseorang untuk 

bertahan atau lari. Kecemasan juga diartikan sebagai ketakutan atau perasaan takut yang 

timbul pada situasi yang belum terjadi (sue, 2010). 

Tabel 2. Dimensi Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

   No                   Dimensi                                          Indikator Perilaku 
1. Kognitif 

- Mengalami rasa khwatir ringan sampai 
panik 

- Sulit untuk dapat berkonsentrasi 
- Sulit dalam pengambilan keputusan 
- Mengalami kesulitan untuk tidur 

2. Afektif 
- Mengalami suatu kegelisahan 
- Tidak memperdulikan hal-hal yang akan 

terjadi   
3. Motorik  

- Munculnya gerakan-gerakan yang tidak 
beraturan 

4. Somatik 
- Mengalami gangguan yang terjadi pada 

anggota tubuh serta pencernaan 
 

Dalam penelitian ini, kecemasan menghadapi masa pensiun dilihat dari skor total dimensi 

kecemasan menghadapi masa pensiun menggunakan teori David Sue (1986) adaptasi dari skala 

yang digunakan oleh Imama (2012). 

 

 

 



 
 

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2004) populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

cabang Malang.  

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang pegawai tetap dengan 

pertimbangan bahwa semakin besar sampel maka akan semakin representatif. Alasan 

diambilnya sampel dengan jumlah demikian agar distribusi frekuensi mendekati 

distribusi normal, hal ini sesuai dengan penyataan yang dikemukakan oleh Guilford dan 

Fruchter (1981) bahwa penyebaran normal dapat dicapai dengan adanya jumlah sampel 

yang cukup besar dan tidak kurang dari 30 orang.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  

menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling yaitu pengambilan 

sampel yang tidak dilakukan secara acak sehingga tidak semua karyawan di dalam 

perusahaan maupun lembaga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi partisipan 

penelitian (Kerlinger dan Lee, 2000).  



 
 

Teknik pengambilan sampel dengan non-probability sampling yang digunakan 

adalah teknik pengambilan sampel purposive  sampling,  yaitu  teknik pengambilan  

sampel  dengan  adanya pertimbangan berdasarkan ciri-ciri dan sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2008).   

Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berusia  50-55 

tahun dengan pertimbangan bahwa pada  masa  tersebut  merupakan  masa dimana 

pegawai berada pada puncak karir dan mengalami  kepuasan  terhadap pekerjaannya, 

sehingga datangnya pensiun akan dapat menimbulkan kecemasan (Rasimin, 1992). 

 

E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap penganalisaan data. 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi kepustakaan mengenai variabel yang telah ditentukan 

sebelumnya untuk mendapatkan konsep teoritis. 

b. Menentukan sampel dan desain penelitian yang hendak digunakan dalam 

penelitian terhadap mana yang sesuai dengan topik penelitian. 

c. Survey lokasi dan mengajukan permohonan izin penelitian pada perusahaan atau 

lembaga yang akan dituju. 

d. Pembuatan alat ukur yang akan digunakan dalam pengambilan data. Alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari skala work engagement dan skala 



 
 

kecemasan menghadapi masa pensiun. Skala work engagement dan skala 

kecemasan menghadapi masa pensiun menggunakan skala yang telah diadaptasi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Martadinata kota 

Malang, Cabang Sutoyo kota Malang, Cabang Kawi kota Malang dan cabang Kepanjen 

kabupaten Malang dengan memilih sampel yang sesuai kriteria yang diinginkan. Dalam 

penyebaran instrument, peneliti akan menyebarkan instrument pada beberapa karyawan 

yang telah dipilih sesuai kriteria peneliti. Setelah itu data yang diperoleh akan dianalisis 

agar data tersebut dapat dibaca serta dapat diinterpretasikan sehingga mempunyai makna 

yang berguna untuk menjawab masalah serta manfaat di dalam pengujian hipotesis. Dari 

hasil analisa yang didapat akan dilakukan interpretasi untuk mencari adanya makna yang 

lebih bermanfaat dari hasil penelitian yang ditemukan. 

3. Tahap Penganalisaan Data 

Analisis data akan dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut: 

a. Dilakukan pengecekan kembali pada data yang telah terkumpul untuk mengetahui 

skala mana yang layak dan skala mana yang gugur. 

b. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan pada statistik untuk  

menguji suatu hipotesis dengan menggunakan program SPSS 17.0. 

c. Memperkirakan hasil dari analisa data yang ditemukan. 

d. Tahapan terakhir, dengan melakukan adanya interpretasi berdasarkan teori yang 

dimiliki serta kerangka pemikiran yang telah dituliskan dan merumuskan suatu 

kesimpulan dari hasil penelitian. 



 
 

F. Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan jenis data primer dan data 

sekunder. Dimana data primer yang diperoleh merupakan perolehan dari hasil penyebaran 

kuesioner yang dilakukan oleh peneliti terhadap partisipan. Dan data sekunder pada 

penelitian ini diperoleh dari berbagai literature yang ditemukan oleh peneliti, seperti halnya 

jurnal, buku, serta studi literature lainnya yang dapat mendukung penelitian. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2006), instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik sehingga mudah diolah.Skala yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua bagian yaitu berupa skala mengenai work engagement dan skala kedua 

mengukur kecemasan dalam menghadapi masa pensiun. Biodata meliputi isian mengenai 

data demografis seperti nama (inisial), usia, jenis kelamin, unit kerja, masa kerja, pendidikan 

terakhir, dan jabatan saat ini. 

Terdapat dua jenis aitem pernyataan dalam skala, yaitu: 

1. Aitem Favorable  

Merupakan suatu pernyataan sikap ataupun hal positif mengenai sikap, yakni kalimat 

yang bersifat memihak ataupun mendukung pada sikap tersebut. 

2. Aitem Unfavorable 

Merupakan suatu pernyataan sikap yang bersifat hal negatif yaitu sikap yang tidak 

mendukung. 



 
 

 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Skala work engagement 

Alat ukur work engagement yang digunakan dalam penelitian ini disusun oleh 

Schaufeli dan Bakker (2003) sebanyak 17 aitem yang terdiri dari dimensi vigor, 

dedication, absorption yang telah diadaptasi oleh Ariani (2013) dan menggunakan 7 

respon jawaban dengan nilai reliabilitas sebesar 0,791. Dalam mengisi skala work 

engagement responden diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang 

disusun berdasarkan skala work engagement dari penelitian sebelumnya. 

Berikut ini merupakan skor respon jawaban pada skala work engagement: 

Tabel 3. Skor respon jawaban skala work engagement 

Respon Jawaban                                        Skor 

Selalu                                                             7 
Sangat sering                                                 6 
Sering                                                            5 
Kadang-kadang                                             4 
Jarang                                                            3 
Hampir tidak pernah                                     2 
Tidak pernah                                                 1 

 

Table 4.blue print skala work engagement sebelum dan sesudah uji coba 

Dimensi                      Indikator                                Aitem  Jumlah 

Absorption   - semangat dalam melaksanakan            3,9,11,14,16                      5 
                         pekerjaan 
                       - Kesediaan untuk bekerja keras 
                         atau bekerja ekstra 
                       - Pekerjaan dikerjakan secara lengkap 
                         dan menyeluruh 



 
 

Dedication    - Pekerjaan dianggap sebagai sumber       2,5,7,10,13                   5  
                         kebanggaan 
                       - Karyawan merasa terlibat sangat kuat  
                         dalam suatu pekerjaan 
                       - Siap mendedikasikan diri pada 
                         Pekerjaan 
Vigor             - Karyawan bekerja dengan penuh           1,4,6,8,12,15,17           7 
                         konsentrasi 
                       - Karyawan serius terhadap suatu  
                         pekerjaan 
                       - Dalam bekerja waktu terasa berlalu  
                         begitu cepat 
                       - Menemukan kesulitan dalam  
                          memisahkan diri dengan pekerjaan 
Total                                                                                                                     17 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa skala work engagement 5 aitem 

favorable dimensi absorption, 5 aitem favorable pada dimensi dedication, dan 7 aitem 

favorable pada dimensi vigor, sehingga total keseluruhan aitem skala work engagement 

adalah 17 aitem. Setelah dilakukan uji coba pada skala work engagement, dapat diketahui 

bahwa 17 aitem yang terdapat dalam skala work engagement keseluruhannya dikatakan 

lolos. 

2. Skala kecemasan menghadapi masa pensiun 

Dalam mengukur variabel kecemasan dalam menghadapi masa pensiun, peneliti 

menggunakan alat ukur yang disusun oleh David Sue (1986) dan telah mengalami proses 

adaptasi oleh Imama (2012) sebanyak 20 aitem dengan nilai reliabilitas sebesar 0,628 

yang terdiri dari dimensi kognitif (pikiran), afektif ( perasaan), motorik (gerak tubuh), 

dan somatik ( berhubungan dalam reaksi fisik atau biologis). 



 
 

Dalam mengisi skala kecemasan menghadapi masa pensiun, responden diminta 

untuk mengisi aitem pernyataan sesuai dengan objek sikap responden. Terdapat dua jenis 

aitem skala dalam penelitian ini yaitu: 

1. Favorable 

Merupakan pernyataan sikap yang berisi atau mengatakan hal-hal yang positif 

yaitu kalimat bersifat memihak serta mendukung.  

2. Unfavorable  

Merupakan pernyataan sikap yang berisi hal negatif yaitu kalimat yang tidak 

mendukung. 

Dalam mengisi skala kecemasan menghadapi masa pensiun, resonden diminta 

untuk memilih salah satu dari empat alternatif pilihan jawaban yang disusun berdasarkan 

format skala likert. Setiap jawaban memperoleh skor sesuai aitem yang telah dibuat, yaitu 

favorable dan unfavorable. Skala kecemasan menghadapi masa pensiun menggunakan 4 

alternatif pilihan jawaban, sebagai berikut: 

Tabel 5. Skor respon jawaban kecemasan menghadapi masa pensiun 

                 Aitem Favorable                                     Aitem Unfavorable 
Alternatif Respon          Skor 
Sangat sesuai                      4 
Sesuai                                 3 
Tidak sesuai                       2 
Sangat tidak sesua i           1  

 

Alternatif respon                 Skor 
Sangat sesuai                           1 
Sesuai                                      2 
Tidak sesuai                             3 
Sangat tidak sesuai                  4 

 
 

 

 



 
 

Tabel 6. Blue print skala kecemasan menghadapi masa pensiun sebelum uji coba 

 

 

Keterangan: (*): aitem Unfavorable 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dimensi kecemasan menghadapi 

masa pensiun pada dimensi kognitif terdiri dari 3 aitem favorable dan 2 aitem 

unfavorable, dimensi afektif terdiri dari 3 aitem favorable dan 2 dimensi unfavorable, 

dimensi motorik terdiri dari 3 aitem favorable dan 2 aitem unfavorable, dan pada dimensi 

somatic terdiri dari 3 aitem favorable dan 2 aitem unfavorable sehingga terdiri dari 12 

aitem favorable, dan 8 aitem unfavorable dengan total keseluruhan aitem sebanyak 20 

aitem untuk skala kecemasan menghadapi masa pensiun. 

Setelah dilakukan uji cobapada skala kecemasan menghadapi masa pensiun, 

terdapat10 aitem yang dinyatakan lolos dari jumlah 20 aitem keseluruhan. Berikut ini 

Dimensi                               Indikator Perilaku              Aitem            Jumlah 
Kognitif           - Mengalami rasa khwatir                   1, 9, 17, 5*, 13*        5 
                            ringan sampai panik 
                         - Sulit untuk dapat berkonsentrasi 

             - Sulit dalam pengambilan  
  keputusan 

             - Mengalami kesulitan untuk tidur 
 

Afektif             -Mengalami suatu kegelisahan           2, 10, 18, 6*, 14*       5 
             - Tidak memperdulikan hal-hal 
                yang akan terjadi 

 
Motorik           - Munculnya gerakan-gerakan yang    3, 11, 19, 7*, 15*      5 
                            tidak beraturan 

 
Somatik           - Mengalami gangguan yang               4, 12, 20, 8*, 16*      5 
                            terjadi pada anggota tubuh  
                            serta pencernaan 

 
 

Total                                                                                                     20 



 
 

adalah rincian aitem yang lolos dari skala kecemasan menghadapi masa pensiun setelah 

dilakukan uji coba. 

Tabel 7. Blue Print skala kecemasan menghadapi masa pensiun setelah uji coba 

Dimensi                                   Aitem                                           Jumlah 
Kognitif                                        13                                                   1 
Afektif                                       2,10,6                                                3 
Motorik                                         11,15                                              2 
Somatik                                      4,12,20,16                                         4 
 
 
                             Total                                                                       10  

 

Setelah dilakukan uji coba, aitem-aitem yang valid berdasarkan analisis validitas 

korelasi, terdapat aitem-aitem yang lolos dan aitem-aitem yang gugur karena nilai kurang 

dari 0,3. Aitem-aitem yang valid disusun kembali dan digunakan dalam skala penelitian. 

Berikut blue print skala kecemasan menghadapi masa pensiun setelah uji coba dan 

disusun kembali. 

Aitem yang valid yaitu, aitem dengan skor diatas 0,3 dan aitem-aitem yang gugur 

berarti aitem tidak lolos yaitu kurang dari 0,3 sehingga aitem tidak dapat digunakan 

dalam pengukuran. Dari 20 aitem skala kecemasan menghadapi masa pensiun terdapat 10 

aitem lolos dan 10 aitem gugur. Aitem-aitem yang telah lolos dapat disusun menjadi 

kuesioner baru untuk digunakan dalam mengukur kecemasan menghadapi masa pensiun 

pada pegawai. 

 

 



 
 

H. Pengujian Alat Ukur 

1. Analisis aitem 

Suatu instrument atau alat ukur harus diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum 

digunakan untuk pengambilan data di lapangan. Uji coba alat ukur dalam penelitian ini 

dilakukan pada pegawai tetap PT. Bank Jawa Timur (Jatim) sebanyak 31 orang yang 

tidak menjadi sampel penelitian. Karakteristik sampel uji coba disamakan dengan 

karakteristik sampel penelitian tetapi beda perusahaan agar sampel uji coba tidak menjadi 

sampel penelitian. Uji coba alat ukur dilakukan untuk mengetahui daya diskriminasi 

aitem dan reliabilitas alat ukur pada penelitian. 

Item total correlation penelitian ini memiliki taraf signifikansi yaitu 0,3. Aitem 

yang memiliki daya diskriminasi tinggi adalah aitem dengan taraf signifikansi lebih dari 

atau sama dengan 0,3. Menurut Azwar (2010) sebagai kriteria pemilihan aitem biasanya 

digunakan batasan koefisien >0.30 dan semua aitem yang mencapai koefisien korelasi 

0.30 dinyatakan memenuhi syarat sebagai bagian dari skala. Jika kurang dari 0,3 maka 

aitem dinyatakan tidak lolos atau gugur sehingga harus diperbaiki atau dibuang. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.0. 

2. Daya Diskriminasi 

Dari hasil pengujian daya diskriminasi pada variabel work engagement dapat 

diketahui bahwa keseluruhan aitem variabel penelitian mempunyai r hitung > 0.2960 

pada taraf signifikansi α= 0,05 maka dapat diketahui r hasil tiap-tiap aitem > 0,2960 

sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan aitem pada variabel work engagement dapat 

dipertahankan dan dapat digunakan secara keseluruhan dalam penelitian. 



 
 

Dari hasil pengujian daya diskriminasi pada variabel kecemasan menghadapi 

masa pensiun yang memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dari nilai r tabel yaitu 

0,2960 terdapat 10 aitem yang dapat dipertahankan dan 10 aitem tersebut dapat 

digunakan dalam penelitian. 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrument cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut 

sudah baik. Hasil perhitungan estimasi Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS 

17.0 untuk setiap variabel skala penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Uji reliabilitas alat ukur 

No         Alat Ukur            Skor Cronbach’s Alpha                     Reliabilitas 

1.        Work engagement                   0,947                                   sangat reliabel 
2.        Kecemasan menghadapi         0,773                                   sangat reliabel 
           masa pensiun  
 

a. Uji reliabilitas skala work engagement  

Uji reliabilitas skala work engagement dari 17 aitem yang valid menunjukkan 

koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,947. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa skala work engagement dengan 17 aitem yang valid dan reliabel, layak untuk 

dijadikan sebagai alat ukur penelitian. 

b. Uji reliabilitas skala kecemasan menghadapi masa pensiun 

Uji reliabilitas skala kecemasan menghadapi masa pensiun dari 10 aitem yang valid 

menunjukkan koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,773. Hasil tersebut 



 
 

menunjukkan bahwa skala kecemasan menghadapi masa pensiun dengan 10 aitem 

yang valid dan reliabel, layak untuk dijadikan alat ukur penelitian. 

 

I. Analisis Data 

Data yang terdapat dalam penelitian akan dilakukan suatu pengalisaan dengan analisa 

statistik yang bersifat objektif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik analisa koefisien korelasi pearson product moment dengan tujuan untuk 

melihat hubungan antara work engagement dengan kecemasan menghadapi masa pensiun 

pada karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia caban Malang. 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan analisis korelasi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi pada 

metode korelasional yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, 

atau keduanya berdistribusi dengan normal. Jika dihasilkan data tidak berdistribusi 

normal, analisis nonparametrik dapat digunakan. Jika data berdistribusi normal, 

analisis parametrik dapat digunakan. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

uji one-sample kolmogorov-smirnov. Data dikatakan terdistribusi normal jika taraf 

signifikansi lebih dari 0,05. 

3. Uji Linearitas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah data pada variabel independen 

mempunyai hubungan yang linier pada variabel dependen untuk mengetahui taraf 

signifikansi dari linieritas hubungan. Uji linieritas yang digunakan dalam penelitian 



 
 

ini menggunakan uji F untuk mengetahui apakah kedua variabel berhubungan secara 

langsung atau tidak. 

4. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara work engagement 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai PT. Bank Rakyat 

Indonesia cabang Malang. Hasil uji hipotesis akan menunjukkan apakah hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau tidak. 

Salah satu standar untuk pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah jika 

taraf signifikansi kurang dari 5% maka Ho ditolak, yang berarti signifikan sedangkan jika 

Ho diterima berarti tidak signifikan. Analisis korelasi dalam penelitian ini menggunakan 

korelasi person product moment. Kegunaan uji pearson product moment adalah untuk 

mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada subjek pegawai yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang 

Malang. Penjelasan meliputi deksripsi data demografis, uji asumsi, serta uji korelasi dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara work engagement dengan 

kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai. Jumlah subjek yang terdapat dalam 

penelitian ini sebanyak 30 pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Malang.  

 

1. Deskripsi Data Demografi Responden Penelitian 

Analisis data demografi terdiri dari beberapa bagian, diantaranya: Jenis Kelamin, 

Masa Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Usia.  

Deskripsi subjek berdasarkan Jenis Kelamin diketahui bahwa dari total 30 responden, 

paling banyak responden berjenis kelamin Perempuan dengan jumlah 21 orang (70%) dan 

sisanya 9 orang (30%) berjenis kelamin Laki-Laki. Dengan demikian diketahui bahwa 

pegawai dengan jenis kelamin Perempuan lebih dominan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

cabang Malang Raya pada usia mendekati masa pensiun (50-55 tahun). 

Deskripsi subjek berdasarkan Masa kerja diketahui bahwa, responden paling lama 

bekerja selama 31-40 tahun dengan jumlah 16 orang (53,3%) sedangkan paling sedikit 1 

orang telah bekerja selama 11-20 tahun (3,3%). 



 
 

Deskripsi subjek berdasarkan Tingkat Pendidikan diketahui bahwa, responden paling 

banyak berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 25 orang (83,3%) dan sisanya 

berpendidikan sampai Diploma 3 (D3) yaitu sebanyak 5 responden (16,7%). 

Deskripsi subjek berdasarkan Usia diketahui bahwa, usia responden paling rendah 

adalah usia 50 tahun yaitu sebanyak 13,3 % sedangkan usia paling tinggi adalah 55 tahun 

sebanyak 23,3%.  

2. Analisis Deskriptif 

Skor yang diperlukan dalam analisis deskriptif yaitu skor hipotetik dan skor empirik, 

yang didapat dari suatu perhitungan secara manual dengan rumus yang tersedia. Azwar 

(2012) menjelaskan bahwa terdapat suatu persamaan untuk mencari skor hipotetik, 

diantaranya: 

Tabel 9. Persamaan Skor Hipotetik 

                           Statistik                                                 Persamaan 
Nilai minimum hipotetik                                        Skor aitem terendah x jumlah aitem 
Nilai maksimum hipotetik                                      Skor aitem tertinggi x jumlah aitem 
Mean hipotetik                                                        Jumlah aitem x mean/nilai tengah                       

dari skor aitem 
Standar deviasi hipotetik                                        Skor maksimum – skor minimum  
                                                                                                           6 

 

Setelah perhitungan pada skor hipotetik dilakukan, peneliti melakukan 

perhitungan pada skor empirik. Perhitungan skor empirik pada penelitian ini 

menggunakan bantuan SPSS 17.0. Perhitungan skor hipotetik bertujuan untuk 

membandingkan data yang didapat secara hipotetik dengan data yang didapat di 



 
 

lapangan. Berikut gambaran dari perbandingan antara skor hipotetik dan skor empirik 

pada setiap variabel penelitian 

Tabel 10. Perbandingan skor hipotetik dan skor empirik work engagement dan kecemasan 

menghadapi masa pensiun 

        Skala                       Statistik                     Hipotetik              Empirik 
Work engagement           Nilai Minimum               17                           35 
                                        Nilai Maksimum           119                         118 
                                        Mean                               68                        78,11 
                                        Standar Deviasi                 1                        4,017 
Kecemasan menghadapi Nilai Minimum               10                           33 
 masa pensiun                  Nilai Maksimum            40                           40 
                                         Mean                              25                           30 
                                         Standar Deviasi             0,5                         0,769 

 

Perbandingan data hipotetik dan data empirik diatas merupakan gambaran umum 

mengenai work engagement dan kecemasan menghadapi masa pensiun pada subjek 

penelitian. Langkah selanjutnya adalah membuat kategorisasi untuk menggolongkan 

subjek penelitian menjadi tiga kategori pada kedua variabel. Adapun norma yang 

digunakan mengacu pada norma yang dikemukakan oleh Azwar (1998) diantaranya: 

Tabel 11. Norma pengkategorian subjek penelitian 

 Kategori                              Daerah Keputusan 
Tinggi                                       (µ+SD)≤X 
Sedang                                (µ-SD)≤X<(µ+SD) 
Rendah                                      X<(µ-SD) 

 

 



 
 

Berdasarkan norma tersebut, maka pada variabel work engagement dengan subjek 

penelitian sejumlah 30 orang akan diperoleh kategorisasi sebagai berikut: 

Tabel 12. Kategorisasi subjek variabel work engagement 

  Kategori        Daerah Keputusan      Jumlah Subjek      Persentase (%) 
Tinggi                       69 ≤ X                             15                        50% 
Sedang                   67 ≤ X < 69                        10                        30% 
Rendah                      X < 67                             5                          20% 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 15 subjek penelitian atau sebesar 50% berada 

pada kategori work engagement tinggi, 10 subjek penelitian atau sebesar 30% berada 

pada kategori sedang, dan 5 subjek penelitian atau sebesar 20% berada pada kategori 

work engagement rendah. 

Sedangkan pada variabel kecemasan menghadapi masa pensiun dengan jumlah 

subjek penelitian yang sama yakni 30 responden akan diperoleh kategorisasi sebagai 

berikut 

Tabel 13. Kategorisasi subjek variabel kecemasan menghadapi masa pensiun 

Kategori           Daerah Keputusan       Jumlah Subjek       Persentase (%) 
Tinggi                       25,5 ≤ X                             13                      48% 
Sedang                   24,5 ≤ X <25,5                       7                       27% 
Rendah                      X <24,                               10                       25% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan menghadapi masa 

pensiun pada kategori tinggi sebanyak 13 responden atau 48% dan pada kategori sedang 

sebanyak 7 responden atau 27% dan sisanya berjumlah 10 responden atau 25% berada pada 

kategori rendah. 



 
 

3. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara work engagement dan kecemasan 

menghadapi masa pensiun digunakan analisis korelasi Pearson Product Moment. Analisis 

Pearson merupakan salah satu teknik statistik parametrik, dimana syarat yang harus 

terpenuhi sebelum melakukan analisis adalah sebaran data berdistribusi normal. Jika data 

tidak normal, penggunaan analisis parametrik tidak layak digunakan. Oleh karena itu 

digunakan metode nonparamterik yaitu korelasi Spearman sebagai alternatif dari tidak 

terpenuhinya syarat uji korelasi Pearson Product Moment. 

Metode yang digunakan untuk mengetahui kenormalan data adalah Shapiro Wilk 

karena jumlah data <50, di mana jika sig Shapiro Wilk > 0,05 maka data dikatakan 

berdistribusi normal, sebaliknya jika sig Shapiro Wilk < 0,05 maka data tidak normal. 

Hasil pengujian kenormalan data pada variabel work engagement dan kecemasan 

menghadapi masa pensiun diketahuinilai sig Shapiro Wilk pada variabel work 

engagement bernilai < 0,05 sedangkan pada variabel kecemasan menghadapi masa 

pensiun > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa hanya terdapat satu variabel yang 

berdistribusi secara normal yaitu variabel kecemasan menghadapi masa pensiun, dengan 

demikian variabel work engagement tidak berdistribusi secara normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai 

prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan 



 
 

menggunakan Test for Linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa uji linieritas pada penelitian  dari kedua 

variabel menghasilkan nilai F sebesar 24,669 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 

yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 

variabel work engagement memiliki hubungan linier dengan variabel kecemasan 

menghadapi masa pensiun. Hubungan linieritas tersebut dapat dilihat dari pola 

penyebaran skor dengan menggunakan diagram seperti gambar dibawah ini. 

Gambar 2. Scatter Plot  work engagement dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis 

linear, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara work engagement 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun. 

 



 
 

4. Uji Hipotesis variabel work engagement dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun 

Tabel 14. Uji Korelasi Spearman 

Correlations 

  Work 
Engagement 

Kecemasan 
Masa Pensiun 

Work Engagement Correlation 
Coefficient 

1.000 -.722** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 30 30 

Kecemasan Masa 
Pensiun 

Correlation 
Coefficient 

-.722** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data, diketahui bahwa hanya salah satu data saja 

yang berdistribusi normal. Maka dikatakan syarat pada penggunaan statistik parametrik 

belum terpenuhi. Selanjutnya pengujian ada tidaknya hubungan antara work engagement dan 

kecemasan menghadapi masa pensiun digunakan analisis korelasi Spearman. 

Berdasarkan hasil analisis nilai korelasi diperoleh rhitung sebesar 0,722 dengan nilai 

signifikansi= 0,000. Nilai sig tersebut <α = 0,05 sehingga diputuskan menolak H0. Dapat 

diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara work engagement dengan 

kecemasan menghadapi masa pensiun. Besar hubungan termasuk kuat dengan nilai koefisien 

yang bertanda negatif (-) mempunyai makna apabila work engagement meningkat, maka 

kecemasan menghadapi masa pensiun semakin menurun. Begitu pula sebaliknya work 

engagement menurun maka kecemasan menghadapi masa pensiun semakin meningkat. 



 
 

Berdasarkan hasil uji pada uji coba regresi sederhana diketahui bahwa nilai r hitung 

adalah -0,684. Angka tersebut menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel x dan y 

bernilai negatif. Nilai r square yang dihasilkan pada pengujian regresi sederhana merupakan 

koefisien determinasi dimana dalam hal ini besar r square adalah 0,468 artinya bahwa besar 

pengaruh x terhadap y sebesar 46,8% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi 

variabel y adalah sebesar 53,2% atau sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang bukan variabel x dan y. 

B. Pembahasan 

Hasil analisis data penelitian yang didapatkan di lapangan serta pengujian hipotesis, 

dapat diketahui bahwa adanya hubungan yang signifikan antara work engagement dengan 

kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Cabang Malang. Hasil tersebut ditunjukkan oleh angka statistik koefisien korelasi sebesar 

0,722 dengan taraf signifikansi 0,000. Hasil korelasi dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif secara signifikan diantara variabel 

penelitian. Dari hasil tersebut diketahui bahwa semakin tinggi work engagement yang 

dimiliki oleh tiap responden maka kecemasan menghadapi masa pensiun pada responden 

akan semakin rendah. 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel 12, diketahui bahwa sebagian besar  karyawan 

yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Malang Raya memiliki work engagement 

yang tinggi. Ini dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa 15 pegawai dengan persentase 

50%  berada pada kategori tinggi, 10 pegawai berada pada kategori sedang dengan persentase 

30%, dan 5 orang pegawai berada pada kategori rendah dengan persentase 20%. 



 
 

Hasil analisa yang di lakukan menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh 

peneliti yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara work engagement 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Malang Raya dapat diterima. 

Atkinson (1983) mengemukakan bahwa ancaman fisik, ancaman harga diri serta 

tekanan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan dapat menyebabkan timbulnya 

kecemasan. Kecemasan yang dirasakan timbul dari konflik yang terdapat dalam diri 

seseorang terhadap sesuatu yang penyebabnya disadari dan tidak disadari. Kecemasan dapat 

muncul karena beberapa situasi yang mengancam manusia sebagai makhluk sosial. Misalnya 

adanya konflik,ketegangan, ancaman terhadap harga diri dan adanya tekanan untuk 

melakukan sesuatu di luar kemampuannya (Anggorowati dan Purwadi, 2007). Dalam hal ini 

seseorang yang akan memasuki masa pensiun sangat mungkin merasa bahwa, masa pensiun 

itu merupakan ancaman baginya. 

Hurlock (1996) mengemukakan bahwa penyesuaian diri merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi  munculnya  kecemasan  dalam menghadapi   masa  pensiun,  karena  

pada  saat memasuki masa pensiun individu akan mengalami suatu  perubahan  pola  hidup.  

Individu  harus menyesuaikan  diri  dengan  masa  pensiun  dan berkurangnya  penghasilan  

keluarga, menyesuaikan  diri  dengan  menurunnya  kekuatan fisik  dan  kesehatan,  

menyesuaikan  diri  dengan kematian  pasangan  hidup,  membentuk  hubungan dengan  

orang-orang  yang  seusianya,  dan menyesuaikan  diri  dengan  peran  sosial  secara luwes.  

Secara biologis, dari biasanya melakukan aktivitas dinas yang rutin, menjadi tidak 

lagi mempunyai aktivitas rutin, hal itu dapat menyebabkan merasa tidak lagi mempunyai 



 
 

kontribusi serta manfaat terhadap lingkungannya. Secara emosional, dengan mengadapi 

pensiun seseorang menjadi banyak menganggur, sehingga sangat mungkin akan 

menimbulkan kebosanan. Secara ekonomi, seseorang yang memasuki masa pensiun, maka 

pendapatan penghasilannya menurun. Hal-hal itulah yang sangat memungkinkan seseorang 

yang akan memasuki masa pensiun mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan, 

yang disebut kecemasan (Anggorowati dan Purwadi, 2007). 

Oktaviana (2008) mengemukakan bahwa menghadapi fase pensiun merupakan hal 

yang tidak bisa dihindari lagi terutama bagi pegawai bank. Dengan memasuki masa pensiun, 

mau tidak mau seseorang karyawan harus meninggalkan atau berhenti dari instansi atau 

lembaga tempat bekerja. 

Kecemasan menghadapi masa pensiun merupakan munculnya suatu emosi dasar yang 

dimiliki seseorang yang diartikan sebagai suatu ketakutan maupun rasa takut yang muncul 

pada situasi yang masih belum terjadi, yaitu dimana pada saat individu menghadapi masa 

pensiun. Masalah-masalah yang muncul akibat pensiun disebabkan oleh suatu ketidaksiapan 

tiap individu dalam menghadapi masa pensiun. Ketidaksiapan yang muncul dipengaruhi oleh 

adanya kekhawatiran yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang 

ditimbulkan akibat pensiun, seperti halnya biaya pendidikan anak, kebutuhan untuk tempat 

tinggal yang layak, serta pemenuhan kebutuhan sehari – hari ( Imama, 2012). 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rumke ( Hurlock, 1980) kecemasan 

sering muncul dimana saat seseorang akan menghadapi masa pensiun, hal ini disebabkan 

dalam menghadapi masa pensiun seseorang mengalami suatu goncangan perasaan yang hebat 

karena individu tersebut harus meninggalkan pekerjaannya, teman kerja, serta segala 



 
 

aktivitas yang diperoleh selama bekerja karena pada saat bekerja tiap individu tersebut telah 

terikat (engaged) didalam pekerjaannya. Keterikatan (Engagement) yang dimiliki oleh tiap 

individu tersebut akan memberikan suatu reaksi kecemasan dimana individu tidak akan lagi 

melakukan kegiatan bekerja seperti biasanya didalam kesehariannya. 

Robertson, Smythe  (2007) mengungkapkan bahwa  karyawan  yang  engaged pada 

pekerjaannya maka individu tersebut akan menunjukkan  antusiasme,  hasrat  yang  nyata 

mengenai  pekerjaannya, untuk  organisasi yang mempekerjakannya. Karyawan yang 

engaged menikmati  pekerjaan  yang  mereka lakukan  dan  berkeinginan  untuk  

memberikan segala  bantuan  yang  mereka  mampu  untuk dapat  mensukseskan  organisasi  

dimana individu bekerja. Karyawan yang engaged juga mempunyai  level  energi  yang  

tinggi  dan secara  antusias  terlibat  dalam  pekerjaannya (Schaufeli, Taris & Rhenen, 2008). 

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Wellins & Concelman  (2004)  mengenai  

work engagement merupakan kekuatan yang dapat memotivasi tiap individu  meningatkan  

kinerja pada level yang lebih tinggi, energi ini berupa komitmen  terhadap  organisasi,  rasa  

memiliki pekerjaan  dan  kebanggaan,  usaha  yang  lebih (waktu  dan  energi),  semangat  

dan ketertarikan,  komitmen  dalam  melaksanakan suatu pekerjaan. 

Dari beberapa definisi dan pendapat diatas maka peneliti melihat adanya suatu 

hubungan yang signifikan antar kedua variabel yaitu variabel work engagement dengan 

kecemasan menghadapi masa pensiun dengan diperkuatnya kedua hubungan variabel 

tersebut dengan berbagai teori-teori yang ada. Dapat disimpulkan bahwa antara variabel work 

engagement dan variabel kecemasan menghadapi pensiun memiliki adanya hubungan, dalam 



 
 

hal ini individu yang memiliki keterikatan yang meningkat dalam pekerjaan akan 

mengurangi perasaan cemas dimana saat individu tersebut akan menghadapi masa pensiun. 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel 13, diketahui bahwa beberapa karyawan yang 

bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Malang memiliki tingkat kecemasan dalam 

menghadapi masa pensiunyang tinggi. Ini dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa 13 

pegawai dengan persentase 48%  berada pada kategori tinggi, 7 pegawai berada pada 

kategori sedang dengan persentase 27%, dan 10 orang pegawai berada pada kategori rendah 

dengan persentase 25%. 

Individu dengan perasaan cemas yang dimiliki merupakan dampak dari dimana 

individu tersebut tidak lagi melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan didalam 

melakukan aktivitas kesehariannya. Individu yang dulunya bekerja, akan merasa bahwa 

individu tersebut telah kehilangan pekerjaannya. Dengan segala keterikatan kerja yang 

dimiliki oleh setiap individu tersebut, akan mengubah kecemasan yang dimiliki individu 

dalam menghadapi masa pensiun yang akan dihadapi. Dengan kata lain, segala bentuk 

keterikatan yang dimiliki oleh tiap individu dapat mengubah kecemasan individu dalam 

menghadapi masa pensiun, karena individu pada saat bekerja sangat memperhatikan 

pekerjaannya dengan cara bagaimana individu terikata dalam bekerja, dan dengan segala 

tujuannya. 

Pada saat individu dihadapkan dengan masa pensiun yang sudah didepan mata, 

individu tidak lagi mengalami kecemasan karena pada saat bekerja segala tugas dan 

tanggungjawab telah diselesaikan selama bekerja. Dalam pendapat ini dikatakan, saat 

pensiun itu tiba bagaimanapun juga masa itu nampak kurang diinginkan dari masa 



 
 

sebelumnya serta orang usia madya merasa bahwa tunjangan pensiun mereka tidak 

mencukupi untuk memungkinkan mereka hidup sesuai dengan rencana dan harapan mereka 

(Hurlock, 1997), akan tetapi disisi lain dampak positif dari pensiun tiba dimana individu akan 

jadi lebih menikmati masa tuanya dan lebih dekat dengan keluarganya, serta lebih menikmati 

hasil dari pekerjaannya selama ini (Reichard, Livson, dan Peterson (dalam Widyastomo, 

1987). 

Nilai r square yang dihasilkan pada pengujian regresi sederhana merupakan koefisien 

determinasi dimana dalam hal ini besar r square adalah 0,468 artinya bahwa besar pengaruh 

X terhadap Y sebesar 46,8% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel Y 

adalah sebesar 53,2% atau sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang bukan 

variabel X dan Y.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti dalam penelitian ini membatasi populasi hanya di bank saja sedangkan 

keterikatan kerja (work engagement) dan kecemasan menghadapi masa pensiun 

mencakup sejumlah pegawai perusahaan. 

2. Pada saat pengambilan data try out dan data penelitian, peneliti memiliki 

keterbatasan yaitu pada saat pengambilan data pada pegawai bank, karena latar 

belakang pekerjaan yang begitu padat sehingga dibutuhkan waktu yang lama 

dalam penyebaran kuesioner. 

 

 



 
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil uji Korelasi Spearman antara work engagement dan kecemasan menghadapi masa 

pensiun menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara work engagement 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk Cabang Malang, yang berarti bahwa semakin tinggi work engagement yang dimiliki 

setiap pegawai maka kecemasan menghadapi masa pensiun akan semakin menurun. 

Dengan demikian, Hipotesis Alternatif (Ha) diterima. 

2. Secara deskriptif diketahui bahwa sebagian besar  karyawan yang bekerja di PT. Bank 

Rakyat Indonesia cabang Malang memiliki work engagement yang tinggi. Ini dapat 

dilihat dari data yang diperoleh bahwa 15 pegawai dengan persentase 50%  dan beberapa 

pegawai memiliki tingkat kecemasan dalam menghadapi masa pensiunyang tinggi. Ini 

dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa 13 pegawai dengan persentase 48%  berada 

pada kategori tinggi. 

 

 

 

 



 
 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, terdapat 

beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat membangun dan bermanfaat untuk 

kedepannya, saran tersebut diajukan sebagai berikut : 

1. Metodologis 

a. Memperkaya penelitian mengenai variabel work engagement dan Kecemasan 

Menghadapi Masa Pensiun mengingat cakupan mengenai dunia lingkungan kerja 

sangatlah penting untuk dapat dimengerti di era saat ini. 

b. Penelitian selanjutnya dapat diperkaya dengan melihat perbandingan Work 

engagement dengan kecemasan menghadapi masa pensiun antara jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan. 

c. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada populasi yang 

lebih luasdan pengambilan sampel dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga 

hasil akan lebih beragam.  

2. Praktis 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang positif bagi para 

pegawai untuk lebih tenang dalam menghadapi masa pensiun, hasil penelitian ini 

dapat membantu untuk menghindari kecemasan dalam menghadapi pensiun. 

b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai suatu rekomendasi bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan cara lebih 

memperhatikan lagi karyawan dalam perusahaan agar semakin terikat dalam 

pekerjaannya, sebagimana nantinya setelah usia bekerja saat semakin berkembang 



 
 

dan karyawan semakin mendekati masa pensiunnya agar tidak mengalami gejala 

munculnya kecemasan dalam menghadapi masa pensiun. 

c. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan pandangan dalam ruang lingkup 

dunia kerja nanti. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Putaran Pertama 

 
a.Variabel Work Engagement 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.947 17 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 47.6774 189.492 .777 .942 

P2 47.6452 189.037 .814 .942 

P3 47.1613 192.273 .615 .945 

P4 47.6452 194.703 .683 .944 

P5 47.2581 190.731 .698 .944 

P6 47.1613 192.673 .674 .944 

P7 46.7097 196.546 .557 .946 

P8 46.7097 191.080 .619 .945 

P9 47.5484 191.656 .827 .942 

P10 46.5806 193.852 .559 .946 

P11 47.2903 186.146 .823 .941 

P12 46.6452 195.303 .615 .945 

P13 46.6452 191.370 .607 .946 

P14 47.3871 189.045 .735 .943 

P15 46.8387 180.273 .840 .941 

P16 47.3226 188.692 .754 .942 

P17 46.8065 189.428 .694 .944 

 
 

 

 

 



 
 

b.Variabel Kecemasan Masa Pensiun 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.613 20 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 55.2258 13.914 .061 .616 

P2 55.0645 12.329 .419 .573 

P3 55.6774 13.292 .043 .637 

P4 54.8710 12.249 .540 .563 

P5 55.1290 13.983 -.018 .631 

P6 55.0968 12.357 .377 .577 

P7 55.1290 14.383 -.111 .633 

P8 55.2581 13.265 .109 .617 

P9 55.7097 12.946 .166 .609 

P10 55.3226 12.559 .371 .580 

P11 55.4839 11.325 .559 .543 

P12 54.9355 12.462 .521 .569 

P13 55.3548 13.503 .135 .610 

P14 55.1935 13.628 .097 .614 

P15 55.1935 13.228 .213 .601 

P16 55.0645 13.662 .204 .604 

P17 55.7742 13.447 .047 .630 

P18 55.4516 13.123 .120 .617 

P19 55.0968 12.957 .433 .583 

P20 55.0323 13.032 .321 .590 

 

 



 
 

 
Putaran Kedua 

 
a.Variabel Work Engagement 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.947 17 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 47.6774 189.492 .777 .942 

P2 47.6452 189.037 .814 .942 

P3 47.1613 192.273 .615 .945 

P4 47.6452 194.703 .683 .944 

P5 47.2581 190.731 .698 .944 

P6 47.1613 192.673 .674 .944 

P7 46.7097 196.546 .557 .946 

P8 46.7097 191.080 .619 .945 

P9 47.5484 191.656 .827 .942 

P10 46.5806 193.852 .559 .946 

P11 47.2903 186.146 .823 .941 

P12 46.6452 195.303 .615 .945 

P13 46.6452 191.370 .607 .946 

P14 47.3871 189.045 .735 .943 

P15 46.8387 180.273 .840 .941 

P16 47.3226 188.692 .754 .942 

P17 46.8065 189.428 .694 .944 

 
 

 

 

 



 
 

b.Variabel Kecemasan Masa Pensiun 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.773 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P2 27.0968 6.690 .376 .763 

P4 26.9032 6.490 .563 .738 

P6 27.1290 6.383 .454 .752 

P10 27.3548 6.503 .470 .749 

P11 27.5161 6.058 .481 .750 

P12 26.9677 6.366 .691 .725 

P13 27.3871 6.912 .354 .764 

P15 27.2258 6.981 .320 .768 

P16 27.0968 7.357 .356 .765 

P20 27.0645 6.929 .407 .758 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Setelah Uji Coba 
 

a.Variabel Work Engagemnet 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.951 17 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 45.6333 181.689 .729 .948 

P2 45.6667 181.885 .729 .948 

P3 44.7333 185.857 .722 .948 

P4 44.9667 184.378 .768 .947 

P5 45.0333 179.068 .840 .945 

P6 45.2000 177.959 .877 .945 

P7 44.9000 182.714 .747 .947 

P8 44.8333 181.730 .716 .948 

P9 45.5667 178.944 .770 .947 

P10 44.2333 189.909 .360 .957 

P11 44.6667 184.299 .711 .948 

P12 44.9333 177.444 .874 .945 

P13 44.7000 185.803 .665 .949 

P14 45.3667 177.068 .956 .943 

P15 44.7000 191.183 .491 .952 

P16 45.1333 194.120 .472 .952 

P17 45.0667 183.926 .787 .947 

 

 

 

 
 



 
 

b.Variabel Kecemasan Masa Pensiun 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.863 10 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 28.1000 17.679 .408 .863 

P2 28.0667 17.237 .474 .858 

P3 28.2000 16.924 .406 .868 

P4 28.2000 16.855 .543 .853 

P5 27.8667 17.223 .734 .843 

P6 27.9000 16.783 .661 .844 

P7 28.1333 16.602 .496 .858 

P8 28.0667 15.651 .732 .836 

P9 28.1667 15.454 .732 .836 

P10 27.8000 16.372 .710 .840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Analisis Deskriptif Data Demografis 
 

 

a.Jenis Kelamin 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid L 21 70.0 70.0 70.0 

P 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

b.Usia 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Usia 30 50.00 55.00 53.0000 1.74198 

Valid N 
(listwise) 

30 
    

 

c.Masa Kerja 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 11-20 tahun 1 3.3 3.3 3.3 

21-30 tahun 13 43.3 43.3 46.7 

31-40 tahun 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

d.Pendidikan 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diploma 5 16.7 16.7 16.7 

S1 25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 
 

Uji Normalitas 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Work Engagement .224 30 .000 .881 30 .003 

Kecemasan Masa 
Pensiun 

.126 30 .200* .950 30 .169 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 
 

Uji Linieritas 
 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Kecemasan Masa Pensiun    

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .468 24.669 1 28 .000 41.428 -.215 

The independent variable is Work Engagement.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uji Korelasi Spearman 
 
 
 

Correlations 

   Work 
Engagement 

Kecemasan 
Masa Pensiun 

Spearman's rho Work Engagement Correlation 
Coefficient 

1.000 -.722** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 30 30 

Kecemasan Masa 
Pensiun 

Correlation 
Coefficient 

-.722** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




