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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Penelitian kunatitatif merupakan penelitian dengan olah data numeric (angka) yang 

memiliki tujuan untuk meneliti fenomena sosial lalu diolah sedemikian rupa sehingga 

data yang dihasilkan berupa angka-angka yang dapat diinterpretasikan melalui 

proses pengukuran. Menurut Cresswell (dalam Alsa, 2007)  mengemukakan bahwa 

penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang selalu menggunakan angka yang 

datanya disajikan terwujud oleh bilangan seperti skor, nilai, frekuensi yang kemudian 

dianalisa dengan menggunakan statistik hitungan untuk menjawab hipotesis 

penelitian yang bersifat spesifik juga untuk menyelidiki kebenaran bahwa suatu 

variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain. 

3.02. Identifikasi Variabel 

Sebelum menentukan metode pengumpulan data, menganalisis data dan 

menguji hipotesis penelitian, maka peneliti melakukan identifikasi variabel-variabel 

yang akan diteliti, sebagai berikut 

1. Variabel tergantung : Orientasi Masa Depan 

2. Variabel bebas  : Self-Efficacy 
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3.03. Definisi Operasional Variabel 

Setiap variabel penelitian memiliki batasan operasional yang harus 

dijabarkan guna mengantisipasi kesalahpahaman terkait data yang akan 

dikumpulkan. Batasan operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.03.01. Orientasi Masa Depan 

Orientasi masa depan merupakan gambaran atau pandangan seseorang 

dalam memandang diri untuk menetapkan tujuan di masa yang akan datang 

berkaitan dengan harapan, perencanaan maupun strategi, serta upaya antisipatif. 

Pengukuran orientasi masa depan dilakukan dengan menggunakan skala orientasi 

masa depan berdasarkan pada aspek motivasi, perencanaan, dan evaluasi. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat orientasi masa 

depan pada mahasiswa tingkat akhir, begitu pula sebaliknya. 

3.03.02. Self-Efficacy 

Self-efficacy merupakan keyakinan tentang bagaimana individu memahami 

dan memperkirakan sejauh mana kemampuan dirinya dalam mengerjakan tugas-

tugas maupun sesuatu yang akan diemban untuk mencapai target yang diinginkan, 

sehingga self-efficacy menjadi kontrol kepercayaan internal untuk memonitor diri 

dalam melakukan tindakan-tindakan maupun aktivitas di masa depan. Pengukuran 

self-efficacy pada mahasiswa tingkat akhir dilakukan dengan menggunakan skala 

self-efficacy berdasarkan pada aspek  level/magnitude, generality, dan strength. 

Semakin tinggi skor pada skala self-efficacy, maka semakin tinggi pula tingkat self-

efficacy pada individu, begitu juga sebaliknya. 
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3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh seorang 

peneliti guna dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2015). 

Penting bagi peneliti untuk menentukan serta mengklasifikasikan subjek 

penelitian agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan terarah dan tidak keluar 

dari konteks. Maka dari itu populasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah 

mahasiswa tingkat akhir Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Subjek yang 

akan diambil oleh peneliti sejumlah 80 orang dengan kriteria populasi penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang studi S1 

yang sedang menempuh perkuliahan pada semester tujuh / atau keatas dari 

semua fakultas. 

2. Mahasiswa yang bersedia menjadi subyek penelitian 

3.04.02 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2015). Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh 

peneliti menggunakan incidental quota sampling. Metode pengumpulan data 

incidental quota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian yang 

dilakukan secara langsung ketika di lapangan melalui pertimbangan peneliti dengan 

pengelompokan dan batasan jumlah sampel yang telah ditentukan, bertujuan agar 

data yang diperoleh nanti dapat lebih representatif. 
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3.05. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan skala model Likert. Skala sikap yang berisi pernyataan sikap, maksudnya 

adalah sebuah pernyataan terkait dengan objek sikap. Skala tersebut terdiri dari 

beberapa pernyataan bersifat favorable (+) dan unfavorable (-) yang telah ditentukan 

berdasarkan kualitas isi maupun analisis statistika terhadap kedalaman pernyataan 

untuk mengungkap sikap kelompok (Azwar, 2014).  

Penelitian menggunakan dua buah skala yaitu skala pengukuran orientasi 

masa depan dan skala self efficacy. Jawaban pada skala disesuaikan dengan 

keadaan subjek dan setiap pernyataan memiliki skor. Subjek diminta untuk 

memberikan jawaban pada pernyataan skala (item) dengan memberi tanda silang 

(X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Alternatif jawaban untuk skala 

orientasi masa depan yaitu mulai dari Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan 

Sangat Setuju (SS), sedangkan alternatif jawaban untuk skala self-efficacy yaitu 

mulai dari Sangat Tidak Sesuai (STS) sampai dengan Sangat Sesuai (SS). Untuk 

lebih lanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Skala Orientasi Masa Depan 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Orientasi Masa Depan 

Aspek Orientasi Masa Depan 

Jumlah Item Total 

Item 

Favorable Unfavorable  

Motivasi 5 5 10 

Perencanaan 5 5 10 

Evaluasi 5 5 10 

Total 15 15 30 

 

Penyajian skala orientasi masa depan disajikan dalam bentuk pilihan 

jawaban berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa item dengan pilihan / 

alternatif jawaban umumnya lebih menarik bagi subjek untuk mengisi kuisioner. 

Skala tersebut memiliki alternatif jawaban yang menunjukkan sikap Sangat Tidak 

Setuju (STS) sampai dengan Sangat Setuju (SS). Skoring mulai dari angka 1 

sampai dengan 5, semakin sedikit skor yang dipilih artinya semakin menunjukkan 

pernyataan yang bersifat sangat tidak setuju sedangkan semakin besar skor yang 

dipilih menunjukkan sikap sangat setuju. 

Setiap aspek dalam skala tersebut terdapat item-item yang bersifat item 

favorable (positif) atau item unfavorable (negatif). Pergerakan skoring untuk item 

favorable (positif) bergerak dari skor 1 sampai dengan 5 sedangkan pergerakan 

skoring untuk item unfavorable (negative) bergerak pada skor 5 sampai dengan 1. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka akan semakin tinggi nilai pada 

variabel yang diukur. 

 



36 
 

 
 

2. Skala Self-Efficacy 

Tabel 3.02. Blueprint Skala Self-Efficacy 

Aspek Self Efficacy 
Jumlah Item Total 

Item Favorable Unfavorable 

Level/Magnitude 5 5 10 

Generality 5 5 10 

Strength 5 5 10 

Total 15 15 30 

 

Penyajian skala self-efficacy disajikan dalam bentuk pilihan jawaban 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa item dengan pilihan / alternatif 

jawaban umumnya lebih menarik bagi subjek untuk mengisi kuisioner. Skala 

tersebut memiliki alternatif jawaban yang menunjukkan sikap Sangat Tidak Sesuai 

(STS) sampai dengan Sangat Sesuai (SS). Skoring mulai dari angka 1 sampai 

dengan 5, semakin sedikit skor yang dipilih artinya semakin menunjukkan 

pernyataan yang bersifat sangat tidak sesuai sedangkan semakin besar skor yang 

dipilih menunjukkan sikap sangat sesuai. 

Setiap aspek dalam skala tersebut terdapat item-item yang bersifat item 

favorable (positif) atau item unfavorable (negatif). Pergerakan skoring untuk item 

favorable (positif) bergerak dari skor 1 sampai dengan 5 sedangkan pergerakan 

skoring untuk item unfavorable (negatif) bergerak pada skor 5 sampai dengan 1. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka akan semakin tinggi nilai pada 

variabel yang diukur. 
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3.06. Uji Coba Alat Ukur 

3.06.01. Validitas alat ukur 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila menghasilkan data secara akurat dan relevan sesuai dengan tujuan 

pengukuran yang  diinginkan oleh peneliti (Azwar, 2013). Validitas skala self- 

efficacy dan orientasi masa depan didapatkan dari melakukan uji validitas terhadap 

item-item pada skala dengan mengkorelasikan skor item dan skor total untuk 

menghasilkan koefisien korelasi antar item  yang hendak dicari dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson.  

Melakukan pengkoreksian pada hasil korelasi perlu dilakukan  untuk 

menghindari adanya kelebihan bobot angka korelasi. Kelebihan korelasi terjadi 

karena hasil korelasi antara skor item dengan skor total ikut terakumulasi sebagai 

komponen skor total sehingga angka korelasi menjadi lebih besar dari batas skor 

(Arikunto, 2010). Koreksi perhitungan kelebihan bobot tersebut dilakukan 

menggunakan teknik Part Whole. 

3.06.02. Reliabilitas alat ukur 

Suatu alat ukur dapat dikatakan reliable ketika pengukuran menunjukkan 

hasil yang sama, ajeg, atau konsisten ketika mengukur suatu gejala pada rentang 

waktu yang berlainan (Nasution, 2009). Teknik yang dipakai dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengukuran reliabilitas dengan satu kali pengukuran yakni 

dengan pendekatan koefisien Alpha Cronbach yang memiliki angka reliabilitas 

mendekati 1,00 yang artinya bahwa reliabilitas semakin tinggi. 
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3.07. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang digunakan dalam mengolah data 

penelitian, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis korelasi Product Moment 

Pearson yang memiliki tujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel yaitu 

self-efficacy dan orientasi masa depan yang berbentuk data linier serta memiliki data 

dengan gejala interval (Sukadji, 2000). Perhitugan analisis data ini dilakukan dengan 

menggunakan program komputer SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


