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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif, yaitu metode yang menekankan analisis pada data-data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2013, h.5).Data berupa 

angka tersebut berasal dari pengukuran dengan menggunakan skala terhadap 

variabel-variabel yang ada dalam penelitian. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Penelitian ini melibatkan dua variabel penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel tergantung  : Kematangan Karir 

2. Variabel bebas   : Efikasi Diri  

 

C.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Batasan operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Kematangan Karir  

Kematangan karir adalah adanya refleksi dari proses perkembangan 

individu untuk menekankan pada kesiapan untuk membuat pilihan dan 

keputusan karir yang tepat. Tinggi rendahnya kematangan karir akan 

diungkap dengan menggunakan skala kematangan karir yang telah disusun 

oleh peneliti berdasarkan dimensi kematangan karir yaitu career 

planningdimensi ini mengukur tingkat perencanaan melalui sikap terhadap 
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masa depan. Career exploration dimensi ini mengukur sikap terhadap 

sumber informasi. Individu berusaha untuk memperoleh informasi mengenai 

dunia kerja serta menggunakan kesempatan dan sumber informasi yang 

berpotensial seperti orangtua, teman, guru, dan konselor,Career decision 

making dimensi ini mengukur pengetahuan tentang prinsip dan cara 

pengambilan keputusan, World of word informationdimensi ini mengukur 

pengetahuan tentang jenis-jenis pekerjaan, cara untuk memperoleh dan 

sukses dalam pekerjaan serta peran-peran dalam dunia pekerjaan 

Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi 

kematangan karir, sebaliknya semakin rendah skor pada skala menunjukkan 

semakin rendah kematangan karir. 

2. Efikasi Diri  

 

Efikasi diri adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuan yang 

dimilikinya untuk menghasilkan tingkatan performa yang terencana, dimana 

kemampuan tersebut dilatih, digerakkan oleh kejadian-kejadian yang 

berpengaruh dalam hidup seseorang. Efikasi diri diungkap melalui skala 

efikasi diri yang disusun berdasarkan aspek-aspek efikasi diri yang meliputi 

aspek kognitif, aspek motivasi, aspek afeksi, dan aspek seleksi. Semakin 

tinggi skor menunjukkan bahwa semakin tinggi pula efikasi diri, demikian 

sebaliknya. 
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D.  Subjek Penelitian  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Arikunto, 2005, h.158).Populasi 

terdiri dari semua individu yang diminati oleh peneliti sendiri.  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Mahasiswa aktif yang sedang mengerjakan skripsi/tugas akhir  

b. Menempuh pendidikan di Universitas Katolik Unika Soegijapranata 

Semarang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik incidental sampling. Incidental samplingmerupakan  

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data. (Sugiyono, 2015, hal. 6) 
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E. Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

skala. Skala merupakan sekumpulan daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada sejumlah subyek yang harus diisi dan berdasarkan atas jawaban 

tersebut peneliti mengambil kesimpulan mengenai subyek data yang diteliti 

(Suryabrata, 1990, hal. 6) 

1. Alat Pengumpulan Data  

Sugiyono (2015, h.142) menyatakan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian 

ini kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari para responden yang 

telah ditentukan. 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 

a. Skala Kematangan Karir 

Skala kematangan karir diukur menggunakan skala 

kematangan karir yang telah disusun oleh peneliti. Skala ini 

disusun berdasarkan dimensi-dimensi dari kematangan karir yang 

terdiri dari career planning, career exploration, career decision 

making, word of world information. Adapun tabel blueprint 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 1 

Blue Print Skala Kematangan Karir 

No Dimensi 

 

Jumlah item Jumlah 

Favorable  Unfavorable 

1 

 

Career planning 4 4 8 

2 Career exploration 4 4 8 

3 Career decision 

 

4 4 8 

4 Word of world 

Information 
 

4 4 8 

Jumlah 16 16 32 

 

b. Skala Efikasi Diri 

Skala efikasi diri diukur menggunakan skala efikasi diri 

yang telah disusun oleh peneliti. Skala ini disusun berdasarkan 

aspek-aspek efikasi diri yang terdiri dari aspek kognitif, aspek 

motivasi, aspek afeksi, dan aspek seleksi.  

Tabel 2 

Blue Print Skala Efikasi Diri 

No Dimensi 

 

Jumlah item Jumlah 

Favorable  Unfavorable 

1 

 

Kognitif 4 4 8 

2 Motivasi 4 4 8 

3 Afeksi 4 4 8 

4 Seleksi 4 4 8 

Jumlah  16 16 32 

 

Dalam pemberian skor pada skala likert yaitu skala sikap berisi 

pernyataan sikap (attitude statement) yaitu suatu pernyataan yang dipaparkan 
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pada setiap kalimat pernyataan mengenai sikap obyek. Pernyataan sikap 

terdiri dari dua macam yaitu pernyataan bersifat positif (favorable) dan 

sebagiannya lagi berisi pernyataan negatif (unfavorable) yang sudah terpilih 

berdasarkan kualitas isi dan analisis statistika terhadap pernyataan dalam 

mengungkap sikap kelompok. Pemberian skor pada skala kematangan karir 

dan efikasi diri ini ditentukan sesuai dengan standar skala likert.  

Skala yang akan disajikan tersebut disusun kedalam empat jenjang 

dengan maksud untuk menghindari jawaban ditengah. Skala ini dibuat 

dengan dua jenis item, yaitu item yang favorable dan unfavorable, dimana 

dalam setiap pertanyaan tersebut terdiri dari empat kategori jawaban. Item 

yang mendukung pernyataan atau searah dengan pernyataan (favorable), 

mempunyai sistem penilaian jawaban sebagai berikut: yaitu sangat setuju 

(SS) skor 4; setujuS) skor 3; tidak setuju (TS) skor 2; sangat tidak setuju 

(STS) skor 1. Sedangkan untuk item yang tidak mendukung pernyataan atau 

tidak searah dengan pernyataan (Unfavorable), sistem penilaian jawaban 

sebagai berikut: sangat setuju (SS) skor 1; setuju (S) skor 2; tidak setuju (TS) 

skor 3; sangat tidak setuju (STS) skor 4. 

F.Validitas dan Reabilitas Alat Ukur  

1. Validitas Alat Ukur  

Validitas alat ukur adalah seberapa jauh ketepatan dan kecermatan alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sebuah tes dapat dikatakan valid 

apabila alat ukurnya berfungsi sesuai dengan tujuan pengukurannya (Azwar, 

2000, h.43) 
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Dalam penelitian ini validitas dari skala dicari dengan menggunakan 

korelasi Product Moment karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara 

dua variable. Korelasi hasil penelitian akan dikoreksi lagi dengan 

menggunakan korelasi Part Whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas adalah konsistensi maupun stabilitas yang ada pada 

prinsipnya dengan menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dapat 

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila akan dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subyek yang sama (Azwar, 2000, h.5) 

Penghitungan uji reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini 

menggunakan model pengujian Cronbach Alpha. Semakin tinggi nilai 

cronbach alpha maka tingkat reliabilitas data semakin baik (Murniati, 

Purnamasari, Ayu, Advensia, Sihombing, Werestuti, 2013, h. 27) dan 

dianalisis dengan menggunakan alat bantu pengolahan statistika komputer 

G.Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, lalu melakukan analisis terhadap data 

tersebut, yang tentunya disesuakan dengan tujuan dari riset yang dilakukan 

Data tersebut diolah sehingga mendapatkan kesimpulannya yang dapat 

menjawab persoalan yang diajukan. Teknik yang sesuai untuk mengolah data 

hubungan antara efikasi diri dengan kematangan karir adalah teknik Product 

Moment. 


