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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Menurut Priyanto (2000, h.  29) metode adalah prosedur 

atau tata cara baku dalam standard memenuhi kriteria ilmiah dan 

dapat dipertanggung jawabkan dalam meneliti  untuk  mendapatkan  

data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, 

metode kuantitatif memiliki tata cara yaitu pengambilan keputusan, 

interpretasi data, dan kesimpulan berdasarkan angka - angka yang 

diperoleh dari hasil analisis statistik (baik parametrik maupun non 

parametrik). Alat untuk mengambil data biasanya menggunakan tes 

(hasilnya berupa angka) atau kuesioner sehingga didapatkan data 

yang sifatnya rasio, interval, ordinal atau nominal. Tentu saja dalam 

mengambil data tersebut tidak terlepas dari teknik random sampling. 

Pengambilan keputusan didasarkan pada norma - norma yang sudah 

baku,  universal yang berlaku dalam statistik. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel - variabel yang digunakan dalam analisis data 

guna pengujian hipotesis adalah: 

1. Variabel Tergantung : Kecemasan Mahasiswa 

                                         Menghadapi Dunia Kerja.  
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2. Variabel Bebas  :  Keaktifan Mengikuti Organisasi 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Priyanto (2000, h.  30) definisi operasional 

sangat penting dalam penelitian, sebab  memungkinkan peneliti 

untuk mengukur variabel, dan juga merupakan jembatan antara 

tingkat teori – hipotesis - konstruk dan tingkat observasi. Adapun 

definisi operasional pada penelitian ini  yaitu: 

1. Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

Kecemasan menghadapi dunia kerja kaitannya 

dalam penelitian ini adalah perasaan takut atau perasaan 

tidak tenang yang dapat meningkatkan ketegangan dalam 

menghadapi kurangnya kesempatan yang dimiliki oleh 

individu dalam lapangan pekerjaan atau profesi tertentu. 

Kecemasan menghadapi dunia kerja dalam penelitian ini 

diukur berdasarkan skor dari skala kecemasan menghadapi 

dunia kerja yang meliputi aspek afektif, aspek fisiologis, 

aspek kognitif, dan aspek perilaku. Semakin tinggi skor 

dari skala kecemasan menghadapi dunia kerja, maka 

kecemasan menghadapi dunia kerja subjek semakin tinggi, 

begitu pula sebaliknya. 
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2. Keaktifan Mengikuti Organisasi  Kemahasiswaan 

Keaktifan mengikuti organisasi 

kemahasiswaan adalah kesibukan mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan  yang  ada  sebagai  wahana dan 

sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan 

wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta 

integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan 

tinggi. Tinggi rendahnya keaktifan kegiatan organisasi 

kemahasiswaan pada mahasiswa fakultas psikologi diukur 

dengan menggunakan skala yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan kegiatan  pada SMF, BEMF dan UKM. 

Keaktifan mengikuti organisasi dalam penelitian ini 

diukur berdasarkan skor empat aspek keaktifan organisasi 

yaitu keterlibatan pada aktifitas organisasi, durasi waktu 

dalam mengerjakan program organisasi, kualitas dalam 

keterlibatan organisasi, dan komitmen pada organisasi. 

semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

keaktifan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan 

yang diikutinya, dan sebaliknya. 

D. Subjek Penelitian dan Teknik Sampling 

1. Populasi 
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Menurut Azwar (2010, h. 77) populasi merupakan 

kelompok  subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian karena sebagai suatu populasi kelompok subyek 

baiknya memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik dari 

subyek penelitian ini antara lain : 

a. Sedang menyelesaikan tugas akhir 

b. Setelah lulus berencana mencari pekerjaan 

c. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Quota 

Sampling. Menurut Nasution (2003, h.5) Quota Sampling adalah 

pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti 

saja, hanya disini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih 

dahulu. Misalnya Sampel yang akan di ambil berjumlah 100 

orang dengan perincian 50 laki dan 50 perempuan yang berumur 

15 - 40 tahun. Metode Quota Sampling dipilih oleh peneliti 

karena peneliti merasa mengenal betul daerah dan situasi daerah 

dimana penelitian akan dilakukan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 
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Alat pengumpulan data penelitian ini adalah skala sikap 

model likert. Azwar (2010.  h.97) berpendapat skala sikap disusun 

untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan negatif, setuju 

dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial. Dalam skala sikap, 

objek sosial tersebut berlaku sebagai objek sikap dikemukakan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Azwar (2010. h.97-98) 

skala sikap berisi pertanyaan-pertanyaan sikap (attitude statements), 

yaitu suatu pertanyaan mengenai objek sikap. Pernyataan sikap 

terdiri atas dua macam, yaitu pernyataan yang favourable 

(mendukung atau memihak pada objek sikap) dan pernyataan yang 

unfavourable (tidak mendukung objek sikap). 

Penelitian ini menggunakan dua macam skala untuk 

mengukur variabel-variabel penelitian, yaitu: 

a. Skala Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

Skala kecemasan menghadapi dunia kerja 

disusun berdasarkan empat aspek yaitu aspek Afektif, 

aspek fisiologis, aspek kognitif, dan aspek perilaku.  

Empat aspek motivasi tersebut merupakan dasar-dasar 

item dalam menyusun skala kecemasan menghadapi dunia 

kerja yang bersifat favorable dan  unfavorable. 

b. Skala Keaktifan Mengikuti Organisasi 
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Skala keaktifan mengikuti kegiatan organisasi 

disusun berdasarkan empat aspek keaktifan organisasi, 

yaitu keterlibatan pada aktifitas organisasi, durasi waktu 

dalam mengerjakan program organisasi, kualitas dalam 

keterlibatan organisasi, dan komitmen pada organisasi. 

Keempat aspek keaktifan dalam organisasi tersebut 

merupakan dasar item dalam menyusun skala kekatifan 

mengikuti organisasi yang bersifat favorable dan  

unfavorable. 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

Tabel 1 

Blue Print Skala Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja 

Aspek 
                Jumlah Item 

Total 

Favorable 
Unfavorable 

Afektif 5,13,21,29 1,9,17,25 
   8 

 Fisiologis 2,10,18,26 6,14,22,30 
   8 

 Kognitif 7,15,23,31 3,11,19,27 
   8 

 Perilaku 4,12,20,28 8,16,24,32 
   8 

Total        16        16    32 
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Sistem penilaian kecemasan menghadapi dunia kerja 

menggunakan empat kategori jawaban yaitu SS ( Sangat Setuju), 

S (Setuju), TS ( Tidak Setuju) dan TSS ( Tidak Sangat Setuju). 

Jenis item favorable  pada jawaban SS mendapat skor 4, S 

mendapat skor 3, TS mendapat skor 2 , dan TSS mendapat skor 

1. Sebaliknya pada  item unfavorable pada jawaban SS mendapat 

skor 1, S mendapat skor 2, TS mendapat skor 3 , dan TSS 

mendapat skor 4 

b. Keaktifan Mengikuti Organisasi 

Tabel 2 

Blue Print Skala Keaktifan Mahasiswa Mengikuti Organisasi 

Aspek 
                 Jumlah Item 

Total 

Favorable 
Unfavorable 

Durasi 1,2,6,14 10,18,22,27 
    8 

 Keterlibatan 3,11,19,24 7,15,23,28 
    8 

 Kualitas 8,16,29,31 4,12,20,25 
    8 

 Komitmen 5,13,21,26 9,17,30,32     8 

 Total       16       16 
    32 
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Sistem penilaian Skala keaktifan mengikuti 

organisasi menggunakan empat kategori jawaban yaitu SS 

(Sangat Setuju), S (Setuju), TS ( Tidak Setuju) dan TSS (Tidak 

Sangat Setuju). Jenis item favorable  pada jawaban SS mendapat 

skor 4, S mendapat skor 3, TS mendapat skor 2 , dan TSS 

mendapat skor 1. Sebaliknya pada  item unfavorable pada 

jawaban SS mendapat skor 1, S mendapat skor 2, TS mendapat 

skor 3 , dan TSS mendapat skor 4. 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2014, h.99) agar dapat mengetahui apakah 

skala psikologi mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan 

tujuan ukurnya, diperlukan suatu pengujian  validitas. Skala yang 

disusun berdasarkan kawasan ukur yang teridentifikasi dengan baik 

akan dibatasi dengan jelas. Dalam penelitian ini menggunakan uji 

validitas, yaitu : 

a. Validitas Konstruk 

Menurut Suryabarata (2000, h.43- 44) Validitas 

konstruksi bertujuan untuk mengetahui apakah skor hasil alat 

ukur tersebut mampu merefleksikan konstruksi teori yang 

mendasari penyusunan alat ukur. Uji validitas ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis faktor. Hubungan antar faktor 



51 
 

akan memberikan informasi tentang alat ukur tersebut apakah 

memiliki kesamaan dengan tujuan, sehingga dapat mengurangi 

banyaknya variabel yang harus ditangani peneliti. Disamping 

itu analisis faktor dapat membantu untuk menemukan dan 

mengidentifikasikan sifat-sifat faktor yang melandasi suatu alat 

ukur, serta mengetahui hubungan antara faktor yang satu 

dengan faktor yang lain. 

b. Validitas Alat Ukur 

Azwar (2000, h.19) berpendapat validitas konstruksi 

teortis adalah sejauh mana skor-skor hasil pengukuran dengan 

instrumen (skala) yang dipersoalkan itu merefleksikan 

konstruksi teoritis yang mendasati instrumen (skala) tersebut. 

Pengukuran validitas konstruk teoritis dalam penelitian diukur 

dengan menggunakan pendekatan konsistensi internal (internal 

consistency) yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total 

item skala. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson.  

Selanjutnya, menurut Azwar (2000, h.116) 

komputasi koefisien korelasi antar item dengan skor total akan 

mengakibatkan over estimate dengan korelasi yang  

sebenarnya, maka dari itu perlu dilakukan koreksi dengan 

menggunakan rumus Part-Whole .  
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Menurut Azwar (2000,  h.13) adapun pedoman 

yang digunakan untuk mengetahui item valid dan gugur adalah 

dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Jika r 

hitung lebih dari r tabel, maka item  valid.  Sebaliknya  jika  r 

hitung kurang dari r tabel maka item gugur.  

c. Reabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2010, h.83) bahwa reliabilitas 

sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil 

ukur, yang mengandung makna kecermatan. Pengujian 

reliabilitas skala kecemasan menghadapi dunia kerja dan skala 

keaktifan organisasi digunakan teknik koefisien Alpha dari 

Cronbach. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu komputer. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan 

antara kecemasan menghadapi dunia kerja dengan keaktifan 

mengikuti organisasi, dengan teknik analisis korelasi Product 

Moment  menggunakan alat bantu komputer. 
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