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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang merupakan 

kesimpulan dari data-data yang ada dengan menggunakan metode 

statistik atau umum yang telah terbukti.Selain itu, penelitian kuantitatif juga 

menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif, yaitu terdapat 

pengujian atau verifikasi teori atau suatu penjelasan, mengidentifikasi 

variabel-variabel yang diteliti, menghubungkan variabel-variabel penelitian 

ke dalam pertanyaan atau hipotesis tertentu, menggunakan standar 

validitas dan reliabilitas, mengobservasi dan mengukur informasi secara 

numerik, menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak bias, dan 

melakukan prosedur statistik (Munđar, Matotek, & Jakuš, 2012). 

 

B. Variabel Penelitian 

Adapun variabel penelitian yang akan diuji di dalam penelitian yang 

menyelidiki hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan orangtua 

terhadap orientasi masa depan karir siswa SMA adalah: 

1. Variabel bebas: Kepercayaan diri dan dukungan orangtua. 

2. Variabel tergantung: Orientasi masa depan karir. 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Orientasi Masa Depan Karir 

Orientasi masa depan karir adalah ekspektasi individu di masa 

depan mengenai kemampuan dirinya dengan segala potensinya, sehingga 

mampu mengambil keputusan akan pilihan karir yang dipilihnya. Orientasi 

masa depan karir diukur dengan menggunakan skala orientasi masa 

depankarir. Orientasi masa depan karir memiliki tiga proses, yaitu tujuan, 

perencanaan, dan evaluasi. Semakin tinggi skor skala orientasi masa 

depan karirnya, maka semakin jelas orientasi masa depan karir 

seseorang. 

2. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah keyakinan terhadap diri sendiri, yakin 

bahwa diri sendiri mampu melakukan suatu hal sehingga meraih tujuan 

yang diinginkan dengan berusaha memertanggungjawabkan tindakannya, 

meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan ketika berusaha 

menyelesaikannya. Kepercayaan diri diukur dengan menggunakan skala 

kepercayaan diri. Aspek-aspek kepercayaan diri adalah adanya keyakinan 

diri, objektif dan rasional, optimis dalam menghadapi tantangan baru, dan 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Semakin tinggi skor skala 

kepercayaan dirinya, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan diri 

seseorang. 
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3. Dukungan Orangtua 

Dukungan orangtua adalah hal-hal yang diberikan orangtua 

yangdapat menimbulkan kenyamanan, pengertian, dan berupa bantuan 

dikarenakan kepedulian dan kesediaan mereka, sehingga dapat 

menguatkan seseorang untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. 

Dukungan orangtua diukur dengan menggunakan skala dukungan 

orangtua. Bentuk-bentuk dukungan orangtua adalah berupa dukungan 

emosional, dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Semakin 

tinggi skor skala dukungan orangtuanya, maka semakin tinggi pula 

dukungan dari orangtua yang diterima seseorang. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok individu, objek, atau item yang menjadi 

tempat diambilnya sampel yang akan diukur (Singh, 2007). Adapun 

populasi subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas XI di SMA Sint 

Louis di Semarang. 

2. Sampling 

Sampel adalah unit dari populasi yang diseleksi dengan cara 

tertentu yang akan merepresentasikan populasi tersebut (Singh, 2007). 

Jadi, hasil penelitian yang diperoleh terhadap sampel penelitian dapat 

digeneralisasikan terhadap populasi subjek. 
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Adapun teknik pengambilan sampel yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini adalah accidental sampling, yaitu pengambilan data dengan 

pertimbangan tertentu dari peneliti, yaitu bahwa subjek siap untuk diteliti 

pada saat penelitian dilaksanakan. Sampel akan diambil dari setiap 

jurusan Kelas XI yang ada di SMA Sint Louis di Semarang, dengan 

memperhatikan jumlah atau ukuran masing-masing kelompok jurusan 

tersebut. Siswa Kelas XI dipilih sebagai sampel karena berada di urutan 

yang paling mendekati kelulusan dari bangku SMA (setelah urutan Kelas 

XII), dimana mereka diharapkan telah dapat menentukan masa depan 

mereka setelah lulus SMA nantinya, sertatelah mampu memberikan 

pandangan yang objektif mengenai dirinya, yaitu bagaimana dirinya 

memandang kepercayaan dirinya, dukungan dari lingkungan sosialnya, 

serta orientasinya mengenai masa depannya. 

Pengambilan sampel akan dilakukan dengan membagi jumlah 

siswa pada setiap jurusan dengan total populasi (Kelas XI) yang ada, lalu 

dikalikan dengan jumlah sampel yang menjadi target (Singh, 2007). 

Jumlah total seluruh siswa SMA Kelas XI adalah 85 siswa dari dua 

jurusan, yaitu IPA (dua kelas) dan IPS (satu kelas). Uji coba diberikan 

kepada 30 siswa dari jurusan IPA dan IPS. Setelah dilakukan uji coba, 

maka siswa yang akan mengikuti pengambilan data sebenarnya sejumlah 

55 siswa dari kedua jurusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 1. Jumlah Subjek Uji Coba Dan Subjek Penelitian 
Jurusan Jumlah 

Kelas 
Jumlah Subjek Uji 

Coba 
Jumlah Subjek 

Penelitian 
TOTAL 

IPA 2 19 36 55 
IPS 1 11 19 30 

TOTAL 30 55 85 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala psikologi. Skala psikologi adalah alat 

ukur dalam penelitian psikologi yang disajikan dalam bentuk tulisanuntuk 

mengukur variabel-variabel psikologis (Creswell, 2014). 

Terdapat tiga skala psikologi yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu skala Orientasi Masa Depan Karir, skala Kepercayaan Diri, dan skala 

Dukungan Orangtua. Ketiga skala tersebut disusun berdasarkan Skala 

Likert yang terdiri dari sejumlah pernyataan yang sesuai (favorable). 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur penelitian untuk mengoleksi 

data yang telah dinomori dengan cara tertentu. Data-data bernomor 

tersebut nantinya dapat dianalisa dengan menggunakan prosedur statistik 

(Creswell, 2014). Ketiga skala, yaitu skala Orientasi Masa Depan Karir, 

skala Kepercayaan Diri, dan skala Dukungan Orangtua, menggunakan 

penomoran tertentu yang sama untuk ketiganya. 

Pada ketiga skala, terdapat empat pilihan jawaban pada setiap item 

skala, yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), 
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dan Sangat Sesuai (SS). Skor berjenjang mulai dari 1-4 (skala Likert). 

Dikarenakan semua pernyataan merupakan item favorable, maka subjek 

akan mendapat skor 4 untuk jawaban “Sangat Sesuai” (SS), skor 3 bila 

menjawab “Sesuai” (S), skor 2 bila menjawab “Tidak Sesuai” (TS) dan 

skor 1 bila menjawab “Sangat Tidak Sesuai” (STS). Adapun kisi-kisi 

instrumen penelitian ketiga skala tersebut dalam bentuk blue print adalah 

sebagai berikut. 

Skala Orientasi Masa Depan terdiri atas 24 item dengan rincian 

sebagai berikut. 

 

Tabel 2.Blue Print Skala Orientasi Masa Depan Karir 
No. Proses Item Favourable 

1. Tujuan 8 
2. Perencanaan 8 
3. Evaluasi 8 

TOTAL 24 

 

Skala Kepercayaan Diri terdiri atas 32 item dengan rincian sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3.Blue Print Skala Kepercayaan Diri 
No. Proses Item Favourable 

1. Keyakinan Diri 8 
2. Objektif dan Rasional 8 
3. Optimis Menghadapi Tantangan Baru 8 
4. Rasa Tanggung Jawab 8 

TOTAL 32 

 

Skala Dukungan Orangtua terdiri atas 24 item dengan rincian 

sebagai berikut. 
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Tabel 4. Blue Print Skala Dukungan Orangtua 
No. Proses Item Favourable 

1. Dukungan Emosional 8 
2. Dukungan Instrumental 8 
3. Dukungan Informasional 8 

TOTAL 24 

 

F. Uji Coba Skala Penelitian 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur menunjukkan akurasi atau ketepatan alat ukur 

dalam mengukur konsep yang dimaksudkan (Singh, 2007). Validitas suatu 

alat ukur dapat dikatakan tinggi apabila fungsi ukurnya tepat atau hasilnya 

sesuai dengan tujuan pengukuran tersebut. 

Pertama-tama, skala penelitian diselidiki validitas isinya dengan 

menggunakan penilaian dari para ahli atau yang biasa disebut sebagai 

expert judgement. Validitas isi dilakukan untuk memeriksa apakah item 

skala penelitian telah sesuai dengan konsep dari literatur yang digunakan 

dan dapat menggambarkan situasi subjek yang diteliti. 

Setelah itu, dilakukan validitas konstruk (construct validity). 

Construct validity dilakukan untuk menentukan seberapa baik suatu alat 

ukurdalam mengukur apa yang seharusnya diukur dengan mendeduksi 

hipotesis dari teori yang relevan terhadap konsep. Penentuan kesahihan 

item yang digunakan dalam penelitian ini adalah taraf signifikansi 5% atau 

peluang kesalahan p<0,05. Apabila peluang kesalahan lebih dari 0,05,hal 

ini menunjukkan bahwa item instrumen yang dinilai harus digugurkan dan 

tidak boleh dipakai sebagai bahan analisis penelitian. 
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur menunjukan kekonsistenan pengukuran 

(Singh, 2007). Alat ukur yang memiliki reliabilitas tinggi akan menunjukkan 

hasil yang sama atau relatif sama jika dilakukan pada waktu yang 

berbeda. Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang 

tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor lebih menunjukkan pada 

faktor kesalahan daripada faktor perbedaan yang sesungguhnya. 

Penelitian ini akan menggunakan pengujian reliabilitas dengan teknik 

koefisien alpha Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Pengujian Hipotesis Mayor 

Berdasarkan hipotesis penelitian ini, teknik yang digunakan dalam 

pengujian hipotesis mayor adalah uji regresi ganda. Analisis ini digunakan 

untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat dan mengetahui koefisien korelasinya (Creswell, 2014). Analisis 

regresi ganda dapat menjawab hipotesis mengenai hubungan 

kepercayaan diri dan dukungan orangtua dengan orientasi masa depan 

karir. 

2. Pengujian Hipotesis Minor 

Hipotesis minor penelitian ini akan diuji dengan menggunakan uji 

korelasi product moment. Penggunaan analisis korelasional ini dalam 

rangka untuk menghubungkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan 
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terikat, untuk melihat apakah mereka saling memengaruhi (Creswell, 

2014). Pengujian hipotesis minor dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguji hubungan kepercayaan diri dengan orientasi masa depan karir, 

serta hubungan dukungan orangtua dengan orientasi masa depan karir. 
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