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ABSTRAKSI 


A'an Poepysanna,119410016, Perbedaan Tingkat Kecenderungan Depresi 
Pads karyawan Pria Pra Pensiun ditinjau dari Golongan dan Kesiapannya 
dalam ~Ienghadapi 1\rlasa Pensiun, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas 
Airlangga, Surabaya, 1999. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang 
signifikan atas tingkat kecenderungan depresi pada karyawan pria pra pensiun 
jika ditinjau dari golongannya dan kesiapan dalam menghadapi masa pensiunnya. 
Variabel yang terlibat terdiri dari dua variabel bebas yaitu golongan dan kesiapan 
dalam menghadapi masa pensiun, serta satu variabel terikat, yaitu tingkat 
kecenderungan depresi. 

Penelitian ini berupa peneiilian komparatif eksplanatif yaitu bertujuan 
untuk membedakan antara dua mean atau lebih dan untuk menguji hipotesis yang 
telah diJumuskan. 

Penelitian ini dilakukan di Pemda Tingkat II Kotamadya Surabaya, dengan 
jumlah populasi sebanyak 192 orang dan dengan tekhnik sampling purposive 
random sampling, diambilah 120 orang karyawan pria sebagai sampel dan 112 
orang yang dianalisis. 

Alat pengumpul data yang digunakan adalah angket untuk mengukur 
tingkat kecenderungan depresi dan angket untuk mengukur kesiapan dalam 
menghadapi masa pensiun. Validitas dihitung dengan teknik item total correlation 
dan hasilnya adalah untuk angket kecenderungan depresi terdapat 35 butir sahih 
dari 41 butir terdiri atas 4 indikator sedangkan untuk angket kesiapan dalam 
menghadapi masa pensiun terdapat 21 butir sahih dari 21 butir terdiri atas 6 
indikator. Untuk penghitungan reliabilitas menggunakan tehnik analisis Floyt 
dengan hasil sebagai berikut : untuk angket kecenderungan depresi koefisien 
reliabilitasnya sebesar 0,853 , dan keandalan a]at ukur kesiapan pensiun adalah 
sebesar 0,913. 

Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisa varians dua jalur CAB) 
Dari hasil penelitian yang telah di laksanakan , dengan melihat hasil FO, Ft dan 
hasil p sebesar : untuk Antar A , F = 0,063 dan Ft = 254 untuk ts = 5 % serta p 
0,798, Untuk antar B, F = 0,006 dan Ft = 254 untuk ts = 5 % serta p = 0,938. 
Untuk Inter AB , F = 5,882 dan Ft 3,92 untuk ts = 5 % serta p = 0,016, sehingga 
dapat dishnpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kecenderungan depresi 
pada karyawan pria pra pensiun jika ditinjau dari golongannya dan dari 
kesiapannya saja datam menghadapi masa pensiunnya, tetapi ada interaksi yang 
signifikan antara golongan dan kesiapan dalam menghadapi masa pensiun daJam 
pengaruhnya dengan munculnya depresi pada karya\van pria pra pensiun. 
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