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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini bermaksud mengungkap hubungan antar variabel terhadap 

subjek penelitian. Penelitian akan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. 

Menurut Kuntjojo (2009), penelitian kuantitatif adalah suatu proses untuk 

menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai sarana 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui, sehingga metode 

pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala, dan 

analisis datanya dilakukan dengan analisis statistik. Desain penelitian ini adalah 

korelasional. Korelasional adalah desain penelitian yang bertujuan untuk 

mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu variabel berkaitan dengan 

variasi-variasi pada satu atau lebih variabel lain yang diukur berdasarkan koefisien 

korelasi (Kuntjojo, 2009) 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1. Variabel Terikat : Komitmen Karir 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen karir. 

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional komitmen karir, 

yakni dedikasi dan aspirasi seseorang terhadap karirnya. Tingkat komitmen karir 

seseorang ditunjukkan dari skor total skala komitmen karir. Semakin tinggi skor 

total skala komitmen karir, menunjukkan komitmen karir individu yang semakin 
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tinggi, sebaliknya semakin rendah skor total komitmen karir menunjukkan 

komitmen karir yang semakin rendah.  

3.2.2 Variabel Bebas : Motivasi berprestasi 

 Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi 

berprestasi. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional 

motivasi berprestasi, yakni seberapa besar tekad seseorang untuk melakukan 

sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Tingkat motivasi 

berprestasi seseorang ditunjukan dari skor total skala motivasi berprestasi. Semakin 

tinggi skor total skala motivasi berprestasi, menunjukkan motivasi berprestasi yang 

semakin kuat, sebaliknya semakin rendah skor total motivasi berprestasi 

menunjukkan motivasi berprestasi semakin lemah.  

Motivasi berprestasi memiliki sembilan aspek, yakni :  

1. Aspiration level, yakni seberapa besar pemahaman seseorang terhadap  

kapasitas dirinya. Semakin tinggi seseorang menempatkan kapasitas 

dirinya, semakin besar skor motivasi berprestasinya. 

2. Upward mobility ,yakni seberapa tinggi keinginan seseorang untuk 

mengalami peningkatan status sosial ekonomi. Semakin besar keinginan 

seseorang untuk mengalami peningkatan status sosial ekonomi, maka 

semakin besar skor motivasi berprestasinya.  

3. Persistence , yakin seberapa tinggi ketekunan yang dimiliki oleh seseorang. 

Semakin tinggi tingkat ketekunan seseorang, maka semakin besar skor 

motivasi berprestasinya.  
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4. Taks tension , yakni  seberapa besar intensi seseorang untuk fokus 

menyelesaikan tugas. Semakin besar intensi seseorang untuk fokus 

menyelesaikan tugas, maka semakin besar skor motivasi berprestasinya 

5. Time perception , yakni seberapa besar intensi seseorang dalam 

memanfaatkan waktu. Semakin besar intensi seseorang untuk 

memanfaatkan waktu, maka semakin besar skor motivasi berprestasinya.  

6. Time perspective , yakni seberapa besar kemampuan seseorang untuk 

mengorientasikan waktunya untuk masa depan. Semakin besar kemampuan 

seseorang mengorientasikan waktunya untuk masa depan , maka semakin 

besar skor motivasi berprestasinya.  

7.  Partner choice, yakni seberapa besar kemampuan sesorang untuk memilih 

patner kerja yang dapat membantunya dalam berkarir. Semakin besar 

kemampuan seseorang untuk memilih patner kerja yang dapat 

membantunya dalam berkarir, maka semakin besar skor motivasi 

berprestasinya. 

8. Recognition behaviour, yakni seberapa besar keinginan seseorang untuk 

diakui eksistensi dan kemampuannya. Semakin besar keinginan seseorang 

untuk diakui , maka semakin besar skor motivasi berprestasinya. 

9. Achievement Behaviour, yakni seberapa besar usaha seseorang untuk 

menjadi yang terbaik. Semakin besar usaha yang ia keluarkan untuk menjadi 

yang terbaik, maka semakin besar skor motivasi berprestasinya. 
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3.3 Instrument penelitian  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan 

kuesioner online yang berisi 2 macam skala, yakni skala motivasi berprestasi dan 

skala karir komitmen. Hal ini dilakukan untuk mengukur hubungan motivasi 

berprestasi dan komitmen kerja pada guru. Penelitian ini mrnggunakan teknik 

analisis statistik  

3.3.1 Skala Motivasi Berprestasi 

Skala motivasi berprestasi mengukur tingkat motivasi seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya. Peneliti menggunakan skala motivasi 

berprestasi milik Hermans (1970), yang terdiri dari 9 aspek dan 28 aitem. Skala ini 

menggunakan model skala Likert yang terdiri dari 5 pilihan (sangat tidak sesuai, 

tidak sesuai, ragu-ragu, sesuai dan sangat sesuai). Setiap partisipan memberikan 

jawaban dengan memilih pilihan pernyataan yang sesuai dengan derajat 

motivasinya  berprestasinya. Adapun blue print adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Dimensi Motivasi Berprestasi 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

AL : Aspiration Level 5, 7, 11,13 - 4 

UM : Upward Mobility  15, 19, 24 - 3 

P : Presistence  9,16, 22,26 - 4 

TT : Task Tension 6, 8,10, 12 - 4 

TP : Time Perception 21, 20,27  - 3 

TS : Time perspective 4, 17 - 2 

PC : Partner Choice 18, 23 - 2 

RB:Recognition 

Behaviour 

25,28 - 2 

AB : Achievement 

Behaviour 

1,2,3,14 - 5 

 Jumlah aitem 28 
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3.3.2 Skala Komitmen Karir 

Skala komitmen karir mengukur seberapa seseorang berkomitmen dengan 

profesinya . Peneliti menggunakan skala komitmen karir undimensional milik Blau 

(1988) yang terdiri dari 7 aitem. Skala ini menggunakan model skala Likert 

sehingga setiap partisipan memberikan jawaban dengan memilih pilihan pernyataan 

yang sesuai dengan derajat komitmen pada karirnya. Adapun blue print adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2  

Blueprint Komitmen Karir 

 

Dimensi Favorabel Unfavorable Jumlah 

Aitem 

Karir Komitmen  2, 4, 5 ,6  1, 3, 7 7 

 

3.3.3 Validitas dan Reabilitas Alat pengumpul data  

Menurut Siregar (2010), validitas menunjuk pada tingkat keakuratan alat 

ukur. Alat ukur dinyatakan valid jika memiliki koefisien korelasi rxy ≥ 0,3. 

Sedangkan reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan tertentu pada alat ukur. 

Menurut Arikunto (2006), reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

bahwa suatu alat ukur dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data. Instrumen penelitian disebut handal apabila hasil pengujian menunjukkan 

alpha cronbach lebih besar dari 0,7 (Sekaran, 1992).  

Skala motivasi berprestasi milik Hermans (1970) mempunyai skor 

reliabilitas internal 0.82 dan skor validitas setiap item dengan rentang 0.3 - 0.57. 
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Sedangkan skala komitmen karir milik Blau (1988), mempunyai skor reliabilitas 

internal sebesar 0.83 dan skor validitas setiap item dengan rentang 0.31 - 0.76 

Setelah dilakukan pengambilan data, peneliti menguji kembali validitas dan 

reliabilitas atat pengumpulan data. Validitas aitem diketahui dengan melihat nilai 

Corrected Item Total Correlation (CITC) dengan kriteria pemilihan aitem 

menggunakan batas koefisien ≥0.3 dengan p ≤0.05, sedangkan reliabilitas alat ukur 

dilihat dari nilai Alpha Cronbach. Sebuah alat ukur dikatakan reliabel apabila 

memiliki skor Alpha Cronbach α ≥0,70 . Uji validitas dan reliabilitas dilakukan 

dengan cara uji terpakai.  

Tabel 3.3  

Reliabilitas  Alat Ukur Unidimensional Komitmen Karir 

Skala 
Skor α 

akhir 

CITC Jumlah 

Aitem 

Akhir 

Kesimpulan Terendah  Tertinggi 

Komitmen 

Karir 
0,851 0,360 0,777 7 Reliabel 

 

Tabel diatas menunjukan hasil uji validitas dan reliabilitas setelah 

penelitian, skala unidimensional Komitmen Karir mendapatkan nilai CITC dengan 

rentang 0,360 - 0,777 dengan nilai Alpha Cronbach sebesar 0,851  sehingga semua 

aitem dikatakan valid dan reliabel. 
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Tabel 3.4  

Reliabilitas setiap Dimensi Alat Ukur Motivasi Berprestasi 

Dimensi 
Skor α 

akhir 

CITC Jumlah 

Aitem 

Akhir 

Kesimpulan 
Terendah Tertinggi 

Aspiration 

level 
0,698 0,401 0,593 4 

Dapat 

diterima 

Upward 

Mobility 
0,590 0,378 0,436 3 

Dapat 

diterima 

Persistent 0,509 0.242 0,452 4 
Dapat 

diterima 

Task 

Tension 
0,629 0,356 0,570 4 

Dapat 

diterima 

Time 

Perception 
0,276 0,160 0,160 2 

Tidak 

reliabel 

Time 

perspective 
0, 430 0,274 0,274 2 

Tidak 

reliabel 

Patner 

Choice 
0,573 0,402 0,402 2 

Dapat 

diterima 

Recognition 

Behaviour 
0,211 0,119 0,119 2 

Tidak 

reliabel 

Achievement 

Behaviour 
0,562 0,292 0,399 4 

Dapat 

diterima 

 

Tabel 3.4 menunjukan hasil uji reliabilitas masing-masing dimensi variabel 

Motivasi Berprestasi. Dari 28 aitem, terdapat satu aitem yang digugurkan karena 

tidak memenuhi kriteria validitas aitem yaitu aitem B20 dari dimensi Time 

Perception . Sedangkan secara keseluruhan, nilai Alpha Cronbach skala Motivasi 

Berprestasi sebesar α = 0,873.  

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh 


