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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara atribusi sukses dengan fear of success pada wanita yang bekerja. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

merupakan bentuk penelitian Kuantitatif dengan pendekatan korelasional yang 

menggunakan teknik analisa. Penelitian dengan teknik korelasional merupakan 

penelitian menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan 

variasi pada satu variabel dengan variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi 

(Azwar, 2010). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di 

terapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Variabel penelitian ini 

terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (Independent) dan variabel terikat 

(Dependent). Adapun identifikasi variabel adalah sebagai berikut : 

Variabel bebas (Independent) : Atribusi Kesuksesan  

Variabel terikat (Dependent) : Fear Of Success  
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian perlu ditentukan untuk menghindari 

kesalahpahaman mengenai data-data yang akan dikumpulkan serta menghindari 

kesesatan-kesesatan dalam menentukan pengumpulan data. Batasan operasional 

variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Fear Of Success  

Fear of success merupakan perasaan takut akan kesuksesan atau cemas 

dengan konsekuensi-konsekuensi negatif yang mungkin dialami wanita bekerja 

apabila dirinya sukses dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan dari 

lingkungan sosial dan peran jenis kelamin sehingga menyebabkan seseorang wanita 

mengalami kehilangan femininitas, kehilangan penghargaan sosial dan adanya 

penolakan sosial. Menurut Horner (1972) fear of succes teridiri dari tiga aspek yaitu, 

ketakutan kehilangan femininitas, ketakutan akan kehilangan penghargaan sosial, dan 

ketakutan akan penolakan sosial. Berdasarkan teori Horner, Zuckerman dan Allison 

(1976) membagi fear of success kedalam tiga aspek yaitu manfaat dari sebuah 

kesuksesan, nilai dari sebuah kesuksesan, dan respon terhadap suatu kesuksesan. 

2. Atribusi Kesuksesan  

Atribusi kesuksesan adalah anggapan-anggapan atau cara pandang  dari 

wanita bekerja tentang  perilaku kesuksesan yang dialaminya serta melihat dampak 

yang terjadi pada dirinya dan orang lain. Menurut Weiner ada tiga dimensi dari  

atribusi yaitu dimensi penyebab (locus of causality) yang terbagi atas internal dan 

eksternal. Kestabilan penyebab (stability) dan keterkendalian (controllability). 



20 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah wanita bekerja yang sudah menikah di daerah Pekanbaru. 

Populasi diambil di daerah tersebut berdasarkan hasil data BPS, jumlah wanita 

bekerja pada tahun 2015 untuk daerah Pekanbaru memiliki tingkat wanita bekerja 

tertinggi se-Provinsi Riau yaitu 153.946 wanita bekerja.  

2. Sampel Penelitian 

Sugiyono (2010) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti. Dikarenakan jumlah 

populasi yang ada di kota Pekanbaru terlalu banyak, maka peneliti mengambil 70 

wanita bekerja untuk Try Out dan 200 wanita bekerja untuk penelitian dengan kriteria 

yaitu memiliki latar belakang pendidikan minimal D3, sudah menikah dan berusia 25 

tahun keatas dan bekerja dalam sektor public atau swasta.  

3. Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling incidental. 

Hal ini dilakukan karena jumalah  populasi yang terlalu banyak, maka diambil teknik 

pengambilan sampel dengan cara sampling incidental adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan yang bertemu dengan peneliti dan dipandang sesuai 

dengan sumber data atau dengan kriteria wanita bekerja yang dibuat oleh peneliti 
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yaitu memiliki latar belakang  pendidikan  minimal D3, sudah menikah, dan berusia 

25 tahun keatas (Sugiyono, 2016). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala pengukuran. 

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Pada 

penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala likert yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena 

sosial. Skala yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu skala fear of success 

dan skala atribusi sukses.  

1. Skala Fear of Success  

Skala fear of success dalam penelitian ini menggunakan skala fear of success 

dari Horner yang di modifikasi oleh Zuckerman dan Allison (dalam Barnet, 1991). 

Skala ini dikembangkan berdasarkan tiga aspek yaitu, motif untuk sukses, motif 

untuk menghindari kegagalan, dan motif untuk cemas akan kesuksesan. Skala ini 

disusun dengan model skala likert yang terdiri dari empat pilihan yaitu sangat setuju 

(SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS), untuk respon 

jawaban bernilai dari 4 (satu) hingga 1 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Pernyataan favourable 

a. Skor 4 untuk jawaban sangat setuju (SS) 



22 

 

b. Skor 3 untuk jawaban setuju (S) 

c. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS) 

d. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) 

2. Pertanyaan unfavourable  

a. Skor 1 untuk jawaban sangat setuju (SS) 

b. Skor 2 untuk jawaban setuju (S) 

c. Skor 3 untuk jawaban tidak setuju (TS) 

d. Skor 4 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Fear of Success untuk Try Out 

Aspek No Aitem Jumlah 

Manfaat dari sebuah kesuksesan 

  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 

Nilai dari sebuah kesuksesan 

 

10,11,12,13,14,1

5,16,17,18 

9 

Respon terhadap suatu kesuksesan 19,20,21,22,23,2

4,25,25,27 

9 

Jumlah  27 

 

2. Skala Atribusi Kesuksesan  

Skala atribusi kesuksesan dalam penelitian ini disusun oleh penulis 

berdasarkan teori atribusi Weiner, skala ini disusun dengan model skala likert yang 

telah dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban dengan menghilangkan jawaban 

netral yang terdiri dari lima alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), 

tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS), untuk respon jawaban bernilai dari 4 

(empat) hingga 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Pernyataan Favourable 

a. Skor 4 untuk jawaban sangat setuju (SS) 

b. Skor 3 untuk jawaban setuju (S) 

c. Skor 2 untuk jawaban  tidak setuju (TS) 

d. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) 

2. Pernyataan Unfavourable 

a. Skor 1 untuk jawaban sangat setuju (SS) 

b. Skor 2 untuk jawaban setuju (S) 

c. Skor 3 untuk jawaban tidak setuju (TS) 

d. Skor 4 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Atribusi Kesuksesan Untuk Try Out 

Dimensi Aspek 
No Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavrable 

Locus Of 

Causality 

Internal 2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,1

5 

1,10,12 15 

 Eksternal 

 

16,17,21,22,24,25,26,28,

29,30,31,32,33,34,35,36 

18,19,20,23,2

7 

21 

Jumlah    36 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebuah skala dapat digunakan apabila dikatakan telah valid dan Setiap 

penelitian, hasil yang diperoleh harus benar-benar objektif sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan, oleh karena itu dalam sebuah penelitian diperlukan alat 

ukur yang valid dan reliable. Alat ukur yang valid dan reliable diperoleh dengan cara 
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melakukan try out pada instrument yang akan digunakan dengan tujuan dapat 

diketahui apakah skala psikologi tersebut sudah valid dan reliabel. Uji coba alat ukur 

dilakukan pada wanita bekerja yang memiliki kriteria yang sama dengan subjek 

penelitian.  

 

G. Validitas dan Reliabilitas  

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau shahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah 

(Arikunto, 2011). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

digunakan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Validitas skala fear of success dalam penelitian ini 

akan diukur menggunakan validitas konstrak. Validitas konstrak adalah tipe validitas 

yang menunjukkan sejauhmana tes mengungkap suatu trait atau konstrak teoritik 

yang ingin diukur (dalam Azwar, 2011). Cara pengukuran validitas tersebut adalah 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment, karena aitem yang digunakan 

dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan korelasi antara skor. Dalam 

penelitian ini, uji validitas Atribusi kesuksesan dengan fear of success menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dengan bantuan program statistical product and 

service solution (SPSS) 23 for windows. 
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2. Indeks Daya Beda  

Pada koefisiensi korelasi aitem-total yang menunjukkan daya beda aitem, 

koefisien validitas aitem tidak memiliki batasan tunggal dalam interpretasinya. 

Kelaziman yang dilakukan adalah menganggap bahwa aitem dengan riY ≥ 0,30 

sebagai aitem yang validitasnya memuaskan. Sebaliknya, aitem yang bernilai harga 

kurang dari 0,30 maka dapat diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki daya beda 

rendah. Dalam penelitian ini, acuan penentu daya diskriminasi aitem menggunakan 

koefisiensi korelasi aitem-total  ≥ 0,30. Indeks daya beda aitem dilihat menggunakan 

bantuan komputerisasi statistical of package for social science (SPSS) 23.0 for 

windows. 

Uji coba dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Juli, dengan jumlah 

subjek sebanyak 70 orang. Setelah dilakukan uji coba dari 32 aitem pada alat ukur 

atribusi kesuksesan, maka ada 23 aitem yang dinyatakan gugur, dengan ketentuan 

koefesien korelasi aitem > 0,25. Pada aitem yang diterima menunjukkan koefesien 

korelasi dari  0.317 – 0.650. Adapun dimensi dan indikator yang mewakili dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Atribusi Kesuksesan setelah Try Out 

No Aspek Favorable Unfavorable 

  Valid Gugur Valid Gugur 

1. Internal 3,5,7,17,25,29 
9,11,15,21 

- 
1,13,19,23,2

7 

2. Eksternal 26,30,32 
2,4,6,8,10,14,18,

22,24,28 
- 12,16,20,31, 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 32 aitem dari alat ukur atribusi 

kesuksesan, ada 23 aitem yang dinyatakan gugur, yaitu 

1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,27,28, dan 31. Adapun 

gambaran blue print yang digunakan untuk riset adalah: 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Atribusi Kesuksesan Untuk Riset 

No. Dimensi Aitem 

1 Internal 3,5,7,17,25,29 

2 Eksternal 26,30,32 

Jumlah 9 

 

Selanjutnya pada skala fear of success dari 27 aitem, maka 16 aitem dinyatakan gugur 

yaitu aitem 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,17,20,21,24, dan 27. Rincian aitem-aitem yang 

gugur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Blue Print Skala Fear Of Success setelah Try Out 

No Dimensi Favorable Unfavorable 

  Valid Gugur Valid Gugur 

1.  Manfaat dari 

sebuah kesuksesan  

- 2,3,6,7,9 4,5 1,8 

2.  Nilai dari sebuah 

kesuksesan 

11,12,16,18 13,15 - 10,14,17 

3.  Respon terhadap 

kesuksesan 

19,22,23,25 20 26 21,24,27 

Jumlah 8 8 3 8 

 

 Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada 11 aitem yang dapat digunakan 

dalam penelitian dengan standart koefesien korelasi aitem > 0.25. sementara 16 aitem 

lagi dinyatakan gugur. Hasil uji coba alat ukur pada aitem skala Fear of success yang 

diterima menunjukkan korelasi 0.264-0.647. Adapun gambaran aitem yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.6 

Blue Print Skala Fear Of Success untuk Riset 

No. 
Dimensi 

Jumlah 

aitem 

Sebaran Aitem 

Favorable Unfavorable 

1.  Manfaat dari sebuah 

kesuksesan 
2 - 4,5 

2.  Nilai dari sebuah kesuksesan 4 11,12,16,18 - 

3.  Respon terhadap kesuksesan 5 19,22,23,25 26 

Jumlah 11   

 

3. Reliabilitas Instrumen Penelitian  

Reliabilitas disebut juga dengan keajegan  atau  kekonsistenan data 

(Sugiyono, 2010). Uji reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

melihat seberapa jauh skala dapat memberikan hasil yang ajeg atau konstan dalam 

suatu pengukuran. Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil 

pengukuran suatu alat ukur. Reliabilitas dinyatakan dalam koefesien reliabel jika 

angkanya berada dalam rentang 0,00 sampai 1,00 (Azwar,2009).  

Reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah Internal Consistency. 

Internal Consistency dilakukan dengan menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan 

hanya sekali saja pada sekelompok subjek (Single Trial Administration) (Azwar, 

2009). Pengujian terhadap reliabilitas item-item valid dengan menggunakan teknik uji 

reliabilitas alpha yang dikembangkang oleh Alpha Cronbach. Adapun koefesien 

Alpha Cronbach menggunakan bantuan program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) for Windows Release 23. Berdasarkan uji reliabilitas skala Atribusi 

Kesuksesan 0.746 dan sedangkan fear of success sebesar 0.808. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa koefesien reliabilitas kedua skala dalam penelitian ini. 
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H. Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik. Analisis data 

penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat dibaca dan ditafsirkan. 

Hubungan kedua variabel akan diperoleh melalui teknik analisa Product Moment dari 

Carl Pearson dengan menggunakan program Statistical Package For Social Science 

(SPSS) 23,0 For Windows. 


