
  
 

  
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Metodologi penelitian suatu hal yang penting dalam penelitian 

ilmiah. Keberhasilan suatu penelitian ilmiah tergantung pada ketepatan 

metode yang digunakan. Dengan metode yang benar akan diperoleh 

cara pengambilan analisis data yang benar sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hadi, 2001, h. 67).  

Ada dua metode pokok yang digunakan untuk mendapatkan 

data penelitian yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan jenis skala. Metode Kuantitatif mempunyai tata cara 

yaitu pengambilan keputusan, interpretasi data dan kesimpulan 

berdasarkan angka – angka yang diperoleh dari hasil analisis statistik, 

baik parametrik maupun nonparametrik. Alat untuk menjaring data 

biasanya menggunakan tes dan hasilnya berupa angka atau kuesioner 

sehingga didapatkan data yang sifatnya rasio, interval, ordinal atau 

nominal (Priyanto, 2000, h.29). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Tergantung : Ketakutan Akan Sukses  

2. Variabel Bebas  : 

a. Orientasi Peran Jenis Tradisional 

   

  



  
 

  
 
 

b. Situasi Kompetisi Kerja 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional digunakan untuk menghindari 

kesalahpahaman atau perbedaan persepsi mengenai data yang akan 

dikumpulkan dan untuk menghindari kesesatan dalam mengartikan data. 

Definisi operasional dari variabel–variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ketakutan Akan Sukses  

Ketakutan akan sukses pada Ibu bekerja adalah suatu keadaan 

dimana wanita mengalami kekhawatiran dan ketakutan untuk 

memanfaatkan kemampuan dan kreativitasnya secara penuh dalam 

berkarier, sebagai akibat adanya konsekuensi negatif dari kesuksesannya 

yang berupa penolakan sosial dan hilangnya standar identitas peran jenis 

feminin. 

Ketakutan akan sukses diungkap dengan Skala ketakutan akan 

sukses, yang meliputi empat aspek ketakutan akan sukses, yaitu : a) 

Sikap negatif terhadap kesuksesan, b) Kurangnya kepercayaan diri, c) 

Ketidakmampuan menghadapi kompetisi, d) Ketakutan akan penolakan 

sosial atau reaksi orang lain. Adanya skor yang tinggi menunjukkan 

subjek memiliki ketakutan akan sukses yang tinggi dan apabila terdapat 

skor yang rendah menunjukkan subjek memiliki ketakutan akan sukses 

yang rendah.  

 

 

   

  



  
 

  
 
 

2. Orientasi Peran Jenis Tradisional 

Orientasi peran jenis tradisional merupakan arah pola perilaku 

atau karakteristik yang dikehendaki oleh lingkungan untuk dimiliki oleh 

seseorang sesuai dengan pandangan tradisional. Segala perilaku individu 

akan diarahkan sesuai dengan peran jenis kelamin yang dimilikinya dan 

orientasi peran jenis digunakan sebagai standar untuk menentukan 

perilaku individu sesuai dengan jenis kelaminnya atau tidak. 

Orientasi peran jenis tradisional dalam penelitian ini diungkap 

dengan Skala orientasi peran jenis tradisional dengan menggunakan 

stereotip unsur peran jenis tradisional sebagai acuan, yang terdiri dari 

beberapa hal yaitu : a) Patuh pada segala situasi seperti terlihat dari 

kesediaan menuruti keinginan pria dan melayani pria. b) Puas dengan 

tidak langsung melalui prestasi anggota keluarga pria. c) 

Mengekspresikan emosi, jadi memberi kehangatan dalam hubungan 

sosial di rumah dan di luar rumah. d) Berorientasi kepada orang lain, 

mempertimbangkan orang lain sebelum dirinya. e) Peran utama adalah 

mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. f) Membiarkan pria 

mengambil semua keputusan penting. g) Bekerja di luar rumah hanya 

bila perlu dan hanya mencari pekerjaan yang dianggap ”pekerjaan 

wanita.” h) Menyerahkan pengaturan uang, baik penghasilan maupun 

warisan kepada pria. i) Memiliki pekerjaan di dalam dan di luar rumah 

yang kurang menuntut dan sulit, dan karenanya kurang berprestise dan 

dibayar lebih sedikit. j) Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat 

dengan peran yang lebih inferior daripada pria. k) Mobilitas sosial yang 

naik karena perkawinan dengan pria yang berstatus lebih tinggi.  

   

  



  
 

  
 
 

Adanya skor yang tinggi pada skala orientasi peran jenis ini 

menunjukkan bahwa seorang ibu bekerja yang dijadikan subjek 

penelitian ini memiliki orientasi peran jenis tradisional yang tinggi. 

Sebaliknya adanya skor rendah menunjukkan bahwa subjek memiliki 

orientasi peran jenis tradisional yang rendah.  

 

3. Situasi Kompetisi Kerja 

Situasi Kompetisi kerja dalam penelitian ini adalah suatu situasi 

yang menggambarkan aktivitas serius yang berada di lingkungan kerja 

seorang ibu bekerja dan dialami oleh seorang ibu bekerja yang 

melibatkan fungsi fisik ataupun mental dalam rangka mencari nafkah 

dan berkaitan dengan tujuan perseorangan, dimana individu berusaha 

untuk menyamai, atau melebihi orang lain untuk memperlihatkan 

keunggulan sehingga mendapatkan objek, pengakuan, gengsi, 

kehormatan dari orang lain serta mendapatkan keuntungan semaksimal 

mungkin. Situasi kompetisi kerja dalam penelitian ini bersifat 

perseptual, subjektif dan diukur berdasarkan pandangan ibu bekerja 

maksudnya adalah berbeda antara ibu yang satu dengan ibu yang lain 

tergantung pada persepsi masing–masing.  

Adanya skor yang tinggi pada skala situasi kompetisi kerja ini 

menunjukkan bahwa seorang ibu bekerja yang dijadikan subjek 

penelitian ini berada pada situasi kompetisi kerja yang tinggi. 

Sebaliknya adanya skor rendah menunjukkan bahwa subjek berada pada 

situasi kompetisi kerja yang rendah. 

 

   

  



  
 

  
 
 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Salah satu langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan 

penelitian adalah menentukan populasi penelitian. Menurut Azwar 

(2003, h.77), populasi didefinisikan sebagai sekelompok subjek yang 

hendak dikenai generalisasi penelitian. Kelompok ini harus memiliki 

ciri–ciri atau karakteristik yang berbeda dengan kelompok subjek lain. 

Dari populasi tersebut diambil contoh atau sampel yang diharapkan 

dapat mewakili populasi. Dalam penentuan sampel terlebih dahulu 

ditentukan luas dan sifat populasi serta memberikan batas–batas atau 

ciri–ciri yang jelas.  

Karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Ibu yang bekerja di Bank Mandiri Semarang. 

2. Masa kerja lebih dari satu tahun dan berstatus sebagai karyawan 

tetap karena karyawati dengan masa kerja lebih dari satu tahun sudah 

memiliki pengalaman yang cukup banyak dan mengenal dengan baik 

kondisi kerja di Bank Mandiri. 

3. Tingkat pendidikan minimal strata 1, karena karyawati dengan 

jenjang strata 1 mempunyai lebih banyak kesempatan untuk 

dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. 

4. Sudah menikah dan mempunyai anak berusia 0 – 6 tahun, karena 

seorang anak berusia 0 – 6 tahun belum memiliki kemandirian yang 

cukup untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri sehingga 

membutuhkan seorang ibu untuk berada di sampingnya.   

 

   

  



  
 

  
 
 

E. Teknik Sampling 

Azwar mendefinisikan sampel sebagai bagian dari populasi 

sehingga harus memiliki ciri – ciri  yang sama dengan populasinya. 

(Azwar, 2003, h. 79). 

Untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini digunakan 

teknik Convenience Sampling atau sampling kemudahan yaitu sampel 

diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk 

mendapatkannya atau dengan kata lain sampel diambil atau terpilih 

karena sampel tersebut ada pada waktu dan tempat yang tepat (Azwar, 

2001, h.38). Alasan penggunaan teknik Convenience Sampling dalam 

penelitian ini karena peneliti mendapatkan sampel ibu bekerja sesuai 

dengan karakteristik yang diharapkan, berada di Bank Mandiri 

Semarang kantor cabang tertentu saja yang pada saat itu sedang tidak 

terlampau sibuk sehingga bisa dikatakan sampel diambil karena sampel 

berada pada waktu dan tempat yang tepat. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode skala 

Di dalam teknik skala ini, variabel penelitian diklasifikasikan 

secara rinci menjadi gejala–gejala dengan komponen–komponen seperti 

yang terdapat dalam rancangan skala (blue print). 

Sistem penilaian dalam penelitian ini didasarkan pada bentuk 

skala yang mempunyai empat tingkat jawaban yang terdiri dari “Sangat 

   

  



  
 

  
 
 

Sesuai” (SS), “Sesuai” (S), “Tidak Sesuai” (TS), dan “Sangat Tidak 

Sesuai” (STS).  

Dalam penelitian ini akan ada tiga macam skala sebagai alat 

ukur, yaitu Skala ketakutan akan sukses pada ibu bekerja, skala orientasi 

peran jenis tradisional, dan skala situasi kompetisi kerja. 

Skala ketakutan akan sukses pada ibu bekerja, skala orientasi 

peran jenis tradisional, dan skala situasi kompetisi kerja ini disajikan 

dalam bentuk pilihan jawaban pada masing–masing pernyataan atau 

item. Adapun pilihan jawabannya adalah “SS” (Sangat Sesuai), “S” 

(Sesuai), “TS” (Tidak Sesuai), dan “STS” (Sangat Tidak Sesuai). 

Pilihan jawaban tersebut kemudian diberi nilai skala. Untuk item 

favorable (searah dengan teori) skor bergerak dari skor terendah 1(satu) 

untuk pilihan jawaban “Sangat Tidak Sesuai” sampai skor tertinggi 4 

(empat) untuk pilihan jawaban “Sangat Sesuai” sebaliknya untuk item 

unfavorable (berlawanan arah dengan teori) skor bergerak dari item 

terendah 1 (satu) untuk pilihan jawaban “Sangat Sesuai” sampai skor 

tertinggi 4 (empat) untuk pilihan jawaban “Sangat Tidak Sesuai”. 

1. Skala Ketakutan Akan Sukses Pada Ibu Bekerja 

Skala ini mengungkap ketakutan akan sukses pada Ibu bekerja. 

Skala ketakutan akan sukses pada ibu bekerja ini disusun berdasarkan 

lima aspek, yaitu ; 

a. Sikap negatif terhadap kesuksesan 

 Adanya sikap negatif terhadap kesuksesan akan membuat 

wanita cenderung untuk menolak kesuksesan itu sendiri dan 

   

  



  
 

  
 
 

menganggap kesuksesan adalah faktor keberuntungan, yang juga 

membawa dampak negatif. 

b. Kurangnya kepercayaan diri 

  Wanita yang merasa kurang percaya diri cenderung tidak 

menunjukkan prestasinya dan berusaha untuk menghindari situasi 

yang menuntut harus tampil di muka umum. 

c. Ketidakmampuan menghadapi kompetisi 

  Wanita yang tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi 

kompetisi dan mengunggulkan pria dalam berbagai persaingan akan 

cenderung menghindari situasi persaingan. 

d. Ketakutan akan penolakan sosial. 

  Kesuksesan dalam karier akan membuat wanita menglami 

ketakutan akan penolakan lingkungan, ini dapat berupa tidak adanya 

dukungan dari suami dan anak, serta adanya anggapan masyarakat 

mengenai peran tradisional wanita. 

e. Ketakutan akan kehilangan feminitas 

Wanita seringkali merasa bahwa aktivitas karier memiliki 

sifat maskulin yang akan mengakibatkan hilangnya identitas seksual 

sebagai wanita dan akan mengakibatkan wanita merasa kehilangan 

kelayakan sebagai teman kencan atau pasangan. 

 

 

 

 

 

   

  



  
 

  
 
 

Tabel 1 
Blueprint Skala Ketakutan akan Sukses pada Ibu Bekerja 

Jumlah Item Aspek Ketakutan akan Sukses pada 
Ibu Bekerja Favorable Unfavorable 

Jumlah 

Sikap negatif terhadap kesuksesan 3 3 6 
Kurangnya percaya diri 3 3 6 
Ketidakmampuan menghadapi 
kompetisi 

3 3 6 

Ketakutan mengalami penolakan sosial 
atau reaksi orang lain 

3 3 6 

Ketakutan akan kehilangan feminitas 3 3 6 
Jumlah 15 15 30 
 

2. Skala Orientasi Peran Jenis Tradisional 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 

orientasi peran jenis pada ibu bekerja menggunakan acuan stereotip 

unsur peran jenis tradisional pada wanita, yaitu sebagai berikut : 

1) Patuh pada segala situasi seperti terlihat dari kesediaan menuruti 

keinginan pria dan melayani pria. 

2) Puas dengan tidak langsung melalui prestasi anggota keluarga pria. 

3) Mengekspresikan emosi, jadi memberi kehangatan dalam hubungan 

sosial di rumah dan di luar rumah. 

4) Berorientasi kepada orang lain, mempertimbangkan orang lain 

sebelum dirinya. 

5) Peran utama adalah mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. 

6) Membiarkan pria mengambil semua keputusan penting. 

7) Bekerja di luar rumah hanya bila perlu dan hanya mencari pekerjaan 

yang dianggap”pekerjaan wanita”. 

8) Menyerahkan pengaturan uang, baik penghasilan maupun warisan 

kepada pria. 

   

  



  
 

  
 
 

9) Pekerjaan di dalam dan di luar rumah yang kurang menuntut dan 

sulit, dan karenanya kurang berprestise dan dibayar lebih sedikit. 

10) Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dengan peran yang lebih 

inferior daripada pria. 

11) Mobilitas sosial yang naik karena perkawinan dengan pria yang 

berstatus lebih tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  
 

  
 
 

Tabel 2 
Blueprint Skala Orientasi Peran Jenis Tradisional 

Jumlah Item Unsur Stereotip Peran Jenis Tradisional 
Pada Wanita Favorable Unfavorable 

Jumlah 

Patuh pada segala situasi seperti terlihat 
dari kesediaan menuruti keinginan pria dan 
melayani pria. 

2 2 4 

Puas dengan tidak langsung melalui 
prestasi anggota keluarga pria. 2 2 4 

Mengekspresikan emosi, jadi memberi 
kehangatan dalam hubungan sosial di 
rumah dan di luar rumah. 

2 2 4 

Berorientasi kepada orang lain, 
mempertimbangkan orang lain sebelum 
dirinya. 

2 2 4 

Peran utama adalah mengatur rumah tangga 
dan mengasuh anak. 2 2 4 

Membiarkan pria mengambil semua 
keputusan penting. 2 2 4 

Bekerja di luar rumah hanya bila perlu dan 
hanya mencari pekerjaan yang dianggap 
”pekerjaan wanita”. 

2 2 4 

Menyerahkan pengaturan uang, baik 
penghasilan maupun warisan kepada pria. 2 2 4 

Pekerjaan di dalam dan di luar rumah yang 
kurang menuntut dan sulit, dan karenanya 
kurang berprestise dan dibayar lebih 
sedikit. 

2 2 4 

Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat 
dengan peran yang lebih inferior daripada 
pria. 

2 2 4 

Mobilitas sosial yang naik karena 
perkawinan dengan pria yang berstatus 
lebih tinggi. 

2 2 4 

Jumlah 22 22 44 
 

3. Skala Situasi Kompetisi Kerja  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 

situasi kompetisi kerja pada ibu bekerja menggunakan acuan aspek–

   

  



  
 

  
 
 

aspek situasi kompetisi kerja yang dikemukakan oleh Anjarsari (2002, 

h.26) yaitu adanya situasi untuk saling menyamai dengan cara 

membandingkan prestasi yang telah dicapai oleh orang lain, adanya 

keadaan untuk mengungguli atau melebihi prestasi orang lain, dan setiap 

orang berusaha untuk mendahulukan kepentingan diri sendiri atau 

mengutamakan kepentingan diri sendiri. 

Tabel 3 
Blueprint Skala Situasi Kompetisi Kerja 

Jumlah Item Aspek – aspek kompetisi kerja 
Favorable Unfavorable 

Jumlah 

Adanya situasi  untuk saling menyamai 
dengan cara membandingkan dengan 
prestasi yang telah dicapai orang lain 

3 3 6 

Adanya keadaan untuk mengungguli 
atau melebihi prestasi orang lain 3 3 6 

Setiap orang berusaha untuk 
mendahulukan kepentingan diri sendiri 
atau mengutamakan kepentingan diri 
sendiri 

3 3 6 

Jumlah 9 9 18 
 

G. Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas merupakan dua hal yang saling 

berkaitan dan berperan dalam menentukan kualitas alat ukur. Kualitas 

alat ukur tersebut menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian. 

Dengan demikian, alat ukur yang akan digunakan harus diketahui 

validitas dan reliabilitasnya serta mampu mencerminkan keadaan 

sesungguhnya dari permasalahan yang akan diteliti dan agar dapat 

dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 

 

 

   

  



  
 

  
 
 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah indeks yang menunjuk sejauh mana alat ukur 

benar – benar mengukur apa yang perlu diukur (Ancok, 1986, h. 13). 

Validitas alat ukur senantiasa berhubungan dengan kesesuaian dan 

kecermatan dari alat ukur yang digunakan.  

Menurut Hadi (2000, h.102) validitas mempunyai dua arti pokok, 

yaitu kejituan dan ketelitian. Kejituan adalah seberapa jauh suatu alat 

ukur dapat mengungkap dengan jitu gejala atau bagian–bagian yang 

hendak diukur. Ketelitian adalah seberapa jauh suatu alat ukur dapat 

memberikan reading yang diteliti, dan dapat menunjukkan dengan benar 

status atau keadaan gejala atau bagian gejala yang hendak diukur. 

Pengujian validitas suatu alat ukur seperti skala dapat dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total item. Alat 

ukur yang diteliti mensyaratkan instrumen memiliki daya diskriminan 

yang tinggi. Hal itu diukur dengan Validitas Konstrak. Validitas 

Konstrak adalah tipe validitas yang menunjukkan sejauhmana tes 

mengungkap suatu trait atau konstrak teoritik yang hendak diukurnya. 

(Anwar, 1997, h.48). Pengujian validitas setiap butir dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS. Butir yang sahih ditentukan dengan 

mengkorelasikan skor butir dengan skor total keseluruhan butir, 

kemudian membandingkan r hitung tersebut dengan r table satu ekor 

pada taraf signifikansi 5%. 

Rumus atau formula yang digunakan untuk mengkorelasi skor 

tiap item dengan skor totalnya menggunakan korelasi product moment 

dari Pearson, rumusnya sebagai berikut : 

   

  



  
 

  
 
 

( ) ( )( )
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2222 ∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
rXY  

Keterangan : 
  =    Koefisien korelasi skor tiap item dengan total item XYr

N    = Jumlah Subjek 
∑ X  =    Jumlah Skor item 

∑Y  =    Jumlah total item 

∑ XY  =    Jumlah perkalian antara skor item dengan skor total item 
Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh masih harus 

dikoreksi karena adanya overestimasi atau kelebihan bobot yang 

disebabkan skor item ikut menjadi skor total dan hal ini menyebabkan 

angka korelasi menjadi lebih besar. Untuk mengkoreksi kelebihan bobot 

(over estimate) tersebut digunakan rumus korelasi Part whole, dnegan 

rumus sebagai berikut : 

( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( )( )xyxyxy

xyxy
pq

SDSDrSDSD

SDSDr
r

222 −+

−
=  

Keterangan : 
r   = Koefisien korelasi setelah dikoreksi pq

r   = Koefisien korelasi sebelum dikoreksi xy

SD  = Standar deviasi skor butir item x
SD  = Standar deviasi skor total y

Perhitungan validitas dalam penelitian ini menggunakan program 

statistik SPSS release 13.0. 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Pada prinsipnya suatu alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur 

tersebut mampu menunjang hasil yang relatif sama jika dilakukan 

pengukuran ulang terhadap subjek yang sama (Azwar, 1992, h. 6). 

   

  



  
 

  
 
 

Reliabilitas sering diartikan sebagai keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya, namun 

arti pokok dari reliabilitas adalah sejauhmana suatu pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 1997, h.4). 

Ada berbagai pendekatan dalam pengujian reliabilitas. Salah 

satunya adalah dengan pendekatan konsistensi internal. Pendekatan ini 

hanya sekali melakukan pengujian atau pengukuran, karena yang diuji 

adalah konsistensi antara item atau antar bagian dalam suatu alat ukur 

(Azwar, 1997, h.41–42). Ada berbagai rumus atau formula yang dapat 

digunakan dalam pendekatan tersebut. Salah satunya adalah dengan 

rumus Alpha Cronbach, dengan rumus sebagai berikut :  

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−

−
=

∑
∑

2

2

1
1

tot

x

S

S
k

kα  

Keterangan : 
α   = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 
k  = Jumlah butir item 

2∑ XS  = Varian butir item 

∑ 2
totS  = Varian total 

1 = Bilangan konstan 
 

Alasan menggunakan teknik Alpha Cronbach menurut Azwar, 1997, 

h. 75 adalah : 

1. Teknik Alpha Cronbach merupakan salah satu teknik ukur reliabilitas 

yang saat ini banyak digunakan dan terkendalikan. 

2. Koefisien Alpha juga akan memberikan harga yang relatif lebih kecil 

atau sama dengan reliabilitas yang sebenarnya. Jadi selalu ada 

   

  



  
 

  
 
 

kemungkinan bahwa reliabilitas tes sebenarnya lebih tinggi daripada 

Koefisien Alpha (Azwar, 1997, h. 75). 

 Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program 

statistik SPSS release 13.0. 

 

H. Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

mayor dalam penelitian ini adalah anareg dua prediktor, dengan rumus 

sebagai berikut : 

R y ( 1,2 ) = 2
2211

∑
∑∑ +

y

yxayxa
 

Keterangan : 
R y ( 1,2 )  =  Koefisien korelasi antara orientasi peran jenis tradisional 

dan kompetisi kerja dengan ketakutan akan sukses pada 
ibu yang  bekerja 

  = Koefisien  orientasi peran jenis tradisional 1a

2a        = Koefisien kompetisi kerja 
∑ yx1     = Jumlah produk antara orientasi peran jenis tradisional  

dengan  ketakutan akan sukses pada ibu yang bekerja 
yx

2∑  = Jumlah produk antara kompetisi kerja dengan ketakutan 
akan sukses pada ibu yang bekerja 

∑ 2y           = Jumlah kriterium ketakutan akan sukses pada ibu bekerja 

Sedangkan untuk menguji hipotesis minor, metode analisis data yang 

digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson, dengan rumus sebagai 

berikut : 

  
( ) ( )( )

( ) ( ) } ( ) ( ) }{{ 2222 ∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 
 
 

   

  



  
 

  
 
 

Keterangan : 
r  = Koefisien korelasi antara variabel orientasi peran jenis tradisional 

atau kompetisi kerja dengan ketakutan akan sukses pada ibu 
bekerja. 

xy

N   = Jumlah subjek 
∑ X  =Jumlah skor variabel orientasi peran jenis tradisional atau 

kompetisi kerja 
∑Y  = Jumlah variabel ketakutan akan sukses pada ibu bekerja 

∑ XY  =Jumlah perkalian antara variabel orientasi peran jenis tradisional 
atau kompetisi kerja dengan variabel ketakutan akan sukses pada 
ibu bekerja. 

Perhitungan analisa data dalam penelitian ini menggunakan program 

statistik SPSS release 13.0. 
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