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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang terbagi menjadi 2 

kelompok variabel, yaitu: 

1. Variabel tergantung –  pengambilan keputusan karir 

2. Variabel bebas: a. orientasi masa depan 

b. dukungan sosial 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

1. Pengambilan Keputusan Karir 

Pengambilan keputusan karir dapat diputuskan oleh individu 

berdasarkan dari tujuan yang telah dibuat dengan melihat pilihan 

alternatif yang tersedia dan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor 

yang berpengaruh dari dalam dan luar individu. Oleh karena itu skala 

pengambilan keputusan karir dapat diukur dengan aspek, yaitu: (a) 

individu yang dapat memahami dirinya sendiri; (b) individu yang 

memahami dunia kerja; (c) individu yang dapat mencari keterkaitan 

antara kemampuan dirinya dan pengetahuannya mengenai dunia 

kerja. Semakin tinggi skor pengambilan keputusan karir maka individu 

mampu untuk mengambil keputusan karir dalam memilih program 

studi, demikian pula sebaliknya. 
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2. Orientasi Masa Depan 

Orientasi masa depan adalah cara individu melihat gambaran 

dirinya dimasa depan dengan menetapkan tujuan berdasarkan faktor 

yang berpengaruh, lalu merencanakannya dan mengantisipasi segala 

rintangan yang akan terjadi untuk mencapai cita-citanya. Skala 

orientasi masa depan dapat diukur dengan aspek, yaitu: (a) motivasi; 

(b) rencana; (c) evaluasi. Semakin tinggi skor orientasi masa depan 

maka individu tersebut mampu membuat orientasi masa depan, 

demikian pula sebaliknya. 

3. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah dukungan yang diberikan orang lain 

ke individu dalam berbagai bentuk dukungan yang bertujuan untuk 

membantu individu dalam berbagai macam hal. Individu mendapatkan 

dukungan sosial dari sumbernya yaitu keluarga, teman dan orang 

disekitar yang berpengaruh, Skala dukungan sosial dapat diukur dari 

keluarga, teman dan orang sekitar yang berpengaruh serta dari bentuk 

dukungan sosial yang berupa dukungan instrumental, informasi dan 

emosional. Semakin tinggi skor dari dukungan sosial maka individu 

tersebut semakin banyak mendapat dukungan sosial, demikian pula 

sebaliknya. 

C. Populasi Penelitian 

Menurut Setyorini dan Wibhowo (2008) populasi adalah 

keseluruhan dari subjek yang ingin diteliti baik secara kuantitatif maupun 
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kualitatif, hal ini digunakan untuk mengetahui wilayah penelitian dan 

besarnya populasi yang diteliti. Ciri populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa SMA YSKI, Semarang yang mengikuti program SC. Terdapat 2 

angkatan siswa yang mengikuti program SC yang terdiri dari angkatan 

2017 yang berjumlah 11 siswa dan dari angkatan 2018 yang berjumlah 8 

siswa dengan total keseluruhan 19 siswa. Berhubung jumlah yang 

terbatas maka seluruh siswa tersebut dijadikan subjek sehingga penelitian 

ini menjadi studi populasi. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menyebarkan skala kepada individu yang telah sesuai dengan 

kriteria adalah metode pengumpulan data yang akan dilakukan. Dalam 

skala ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (a) berisi kesediaan individu 

untuk mengisi skala dengan jujur; (b) berisi identitas diri yang terdiri dari 

usia dan jenis kelamin; (c) berisi pernyataan yang harus diisi oleh individu 

sesuai dengan dirinya terkait dengan orientasi masa depan, dukungan 

sosial dan pengambilan keputusan karir. 

Dalam skala ini akan menggunakan skala likert yang berarti 

individu dapat memilih bebas sesuai dengan dirinya saat ini dan 

pernyataannya akan disajikan dalam bentuk favorable (pernyataan yang 

mendukung) dan unfavorable (pernyataan yang tidak mendukung) hal ini 

dimaksudkan untuk mencegah individu tidak serius dalam menjawab dan 

meyakinkan bahwa individu menjawab pernyataanya dengan jujur. Dalam 
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jawaban terhadap aitem favorable skor yang diperoleh adalah skor 4 jika 

menjawab Sangat Sesuai (SS), skor 3 jika menjawab Sesuai (S), skor 2 

jika menjawab Kurang Sesuai (KS), skor 1 jika menjawab Tidak Sesuai 

(TS). Dalam jawaban terhadap aitem unfavorable skor yang diperoleh 

adalah skor 4 jika menjawab TS, skor 3 jika menjawab KS, skor 2 jika 

menjawab S, skor 1 jika menjawab SS 

Pernyataan tertulis akan diberikan kepada siswa, berikut ini skala 

yang digunakan: 

a. Skala pengambilan keputusan karir menggunakan 3 aspek dasar yaitu 

individu memahami diri sendiri, individu memahami dunia kerja, 

individu mengetahu korelasi antar keduanya. 

Tabel 3.1 sebaran aitem skala pengambilan keputusan karir. 

No Aspek Aitem Total 
Favorable Unfavorable 

1 Memahami diri sendiri 3 3 6 
2 Memahami dunia kerja 3 3 6 
3 Memahami keterkaitan antara diri 

sendiri dan dunia kerja 
3 3 6 

Total 9 9 18 
b. Skala Orientasi Masa Depan menggunakan 3 aspek dasar yaitu 

motivasi, rencana dan evaluasi 

Tabel 3.2 sebaran aitem skala orientasi masa depan 

No Aspek Aitem Total 
Favorable Unfavorable 

1 Motivasi 3 3 6 
2 Rencana 3 3 6 
3 Evaluasi 3 3 6 
Total 9 9 18 
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c. Skala dukungan sosial, akan menggunakan dari keluarga, teman dan 

orang disekitar yang berpengaruh. 

Tabel 3.3 sebaran aitem skala dukungan sosial 

No Sumber Aitem Total 
Favorable Unfavorable 

1 Keluarga 3 3 6 
2 Teman 3 3 6 
3 Orang yang berpengaruh 3 3 6 
Total 9 9 18 
 

E. Validitas Dan Reliabilitas Skala Penelitian 

1. Validitas 

Menurut Seniati, Yulianto dan Setiadi (2011) pentingya uji 

validitas untuk melihat alat ukur dapat digunakan atau tidak dan untuk 

melihat alat ukur tersebut telah mampu atau tidak merepresentasikan 

yang ingin diukur. Adanya standar yang ditetapkan agar alat ukur 

tersebut dapat diterima. 

Dalam uji validitas ini, menggunakan validitas tampang 

dengan seseorang yang ahli dibidangnya agar aitem yang dibuat 

mampu dipahami oleh siswa. Validitas konstruk juga digunakan untuk 

melihat aitem-aitem yang telah dibuat dalam skala dapat mewakili 

variabel atau tidak. Dalam uji statistik, menggunakan korelasi Product 

moment dan dikoreksi dengan partwhole, karena dapat mengukur 

konsistensi derajat dan arah hubungan antar dua variabel yang 

menggunakan skala likert (Gravetter dan Wallnau, 2007). 
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2. Reliabilitas 

Menurut Gravetter dan Wallnau (2007) pentingnya uji 

reliabilitas dari sebuah alat ukur untuk melihat kekonsistenan alat ukur 

yang dibuat. Ia menambahkan hasil dari uji reliabilitas dibagi menjadi 2 

bagian yaitu jika semakin tinggi reliabilitas maka alat ukur tersebut 

semakin kuat dan positif, namun sebaliknya jika semakin rendah 

reliabilitas maka alat ukur tersebut semakin lemah dan tidak bisa 

digunakan. 

Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas ini 

menggunakan Alpha Cronbach, karena melihat internal consistency 

dari alat tes dan biasanya metode ini digunakan pada skala likert. 

 

F. Metode Analisis Data 

Dalam pengujian hipotesis mayor menggunakan metode analisis 

korelasi ganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

variabel bebas yang lebih dari satu dalam hal ini orientasi masa depan 

dan dukungan sosial terhadap variabel terikat dalam hal ini pengambilan 

keputusan karir pada siswa SC. 

Dalam pengujian hipotesis minor menggunakan metode analisis 

Kendall Tau. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 1 

variabel bebas dan variabel terikat (Santoso, 2010), dalam hal ini 

hubungan antara orientasi masa depan dan pengambilan keputusan karir; 

hubungan antara dukungan sosial dan pengambilan keputusan karir. 


