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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana data 

yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk nilai (Sukandarrumidi, 

2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemberdayaan 

Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja secara bersamaan 

terhadap Komitmen Karier pada guru SMA swasta umum binaan 

Disdikpora kota Salatiga.  

 

B. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel terikat  :  Komitmen Karier 

Variabel bebas : 1). Pemberdayaan Psikologis  

2). Dukungan Sosial Rekan Kerja 

 

C. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Komitmen Karier Guru 

Komitmen Karier guru dapat dipahami sebagai kelekatan 

emosional guru terhadap profesi guru (career identity); dorongan 

dari dalam diri guru untuk terus berkembang di dalam profesi guru 

(career planning); serta dorongan dari dalam diri guru untuk tetap 

bertahan di dalam kondisi buruk dan berjuang menghadapi 

rintangan/masalah di dalam profesi (career resilience).  

Definisi operasional di atas mengacu pada komponen 

Komitmen Karier yang dicetuskan oleh Carson dan Bedeian (1994), 

yaitu: 

a). Career Identity 

Mencerminkan hubungan emosional yang dekat dengan 

satu karier/profesi (Carson & Bedeian, 1994). 

Berdasarkan definisi tersebut, penulis merumuskan indikator 

Career Identity sebagai berikut: 
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1). Merasa dekat dan menyatu dengan profesi guru. 

2). Memandang profesi guru sebagai pekerjaan yang dicita-

citakan. 

3). Merasa bangga dengan profesi guru. 

b) Career Planning 

Mencerminkan kebutuhan seseorang untuk 

berkembang di dalam profesinya dan mengatur pencapaian 

karier (Carson & Bedeian, 1994). 

Berdasarkan definisi tersebut, penulis merumuskan indikator 

Career Planning sebagai berikut: 

1). Memiliki tujuan/goals di dalam karier sebagai guru. 

2). Memiliki kebutuhan untuk terus meningkatkan 

kompetensi sebagai guru. 

c) Career Resilience 

Mencerminkan daya tahan terhadap kemalangan atau 

gangguan yang menantang pekerjaan atau profesi (Carson & 

Bedeian, 1994).  

Berdasarkan definisi tersebut, penulis merumuskan indikator 

Career Resilience sebagai berikut: 

1). Memiliki daya tahan yang terwujud dalam- bentuk emosi 

positif selama menjalankan profesi guru. 

2). Memiliki daya juang terhadap kesulitan atau masalah 

dalam profesi guru. 

Selanjutnya, instrument pengumpulan data yang digunakan 

adalah Skala Komitmen Karier yang dimodifikasi dari Career 

Commitment Scale yang ditulis oleh Carson dan Bedeian (1994) 

yang memiliki properti psikometrik yang dapat diterima dengan 

koefisien reliabilitas berkisar antara 0.79-0.85. Skala tersebut 

memiliki tiga subskala sesuai dengan aspek Komitmen Karier, 

yaitu subskala Career Identity, Career Resilience, dan Career 

Planning. Sedangkan penilaian Skala Komitmen Karier 

menggunakan model Skala Likert dengan empat tingkatan pilihan 
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jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), 

Sangat Tidak Setuju (STS). 

Aitem dalam Skala tersebut terdiri dari dua bentuk, yaitu 

favorable dan unfavorable. Mengenai skor jawaban untuk aitem 

favorable, jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) 

diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju 

(STS) diberi skor 1. Sedangkan skor jawaban untuk aitem 

unfavorable berlaku sebaliknya, yaitu: Sangat Setuju (SS) diberi 

skor 1, Setuju (S) diberi skor 2, Tidak Setuju (TS) diberi skor 3, 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 4. 

Semakin tinggi total skor dari semua butir soal menandakan 

bahwa tingkat Komitmen Karier juga semakain tinggi. Sebaliknya, 

semakin rendah total skor dari semua butir soal menandakan 

bahwa tingkat Komitmen Karier juga semakain rendah. 

2. Pemberdayaan Psikologis Guru 

Pemberdayaan Psikologis guru dapat dipahami sebagai 

penghayatan guru mengenai arti dan nilai sebuah profesi guru 

(meaning); dorongan dari dalam diri guru yang membuat guru 

yakin bahwa pengetahuan dan skills yang dimiliki memadai untuk 

melakukan aktifitas tuntutan profesi (competence); dorongan dari 

dalam diri guru untuk bebas menentukan dan mengatur teknik 

melakukan kerja/aktifitas dalam profesi guru (self-determination); 

dan dorongan dari dalam diri guru yang menyebabkan guru merasa 

dirinya penting dan berpengaruh terhadap lingkungan kerja atau 

lingkup profesi. 

Definisi operasional di atas mengacu pada komponen 

Psychological Empowerment (Pemberdayaan Psikologis) yang 

dicetuskan oleh Thomas dan Velthouse (1990) serta Spreitzer 

(1995), yaitu:   
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a) Meaning  

Merupakan nilai dari sebuah maksud/tujuan profesi, dan 

berkaitan dengan standar/idealisme individu tentang satu 

profesi (Spreitzer, 1995). Berdasarkan definisi tersebut, 

penulis merumuskan indikator Meaning sebagai berikut: 

1). Memahami nilai yang terkandung di dalam 

tujuan/maksud profesi guru. 

 2). Memandang profesi guru sebagai suatu pekerjaan yang 

bernilai 

b) Competence 

Merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan/skills 

yang dimiliki untuk melakukan aktifitas pekerjaan/profesi 

(Spreitzer, 1995). Berdasarkan definisi tersebut, penulis 

merumuskan indikator Competence sebagai berikut: 

1). Merasa yakin terhadap-kapasitas keilmuan yang dimiliki 

untuk menjalankan profesi guru. 

2). Merasa yakin terhadap ketrampilan/skill yang dimiliki 

sebagai seorang guru.. 

c) Self-determination 

Merupakan perasaan individu yang mencerminkan adanya 

kebebasan untuk mengatur dan menentukan cara melakukan 

pekerjaan dalam profesinya (Spreitzer, 1995). Berdasarkan 

definisi tersebut, penulis merumuskan indikator Self 

Determination  sebagai berikut: 

1). Merasa bebas dalam menentukan cara/strategi bagaimana 

melakukan pekerjaan sebagai guru. 

2). Merasa bebas dalam menentukan langkah atau strategi 

terkait perkembangan karier sebagai guru. 

d) Impact  

Merupakan derajat pengaruh individu terhadap lingkup 

pekerjaannya (Spreitzer, 1995). Berdasarkan definisi tersebut, 

penulis merumuskan indikator Impact sebagai berikut: 
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1). Merasa diri memiliki pengaruh terhadap siswa. 

2). Merasa diri memiliki pengaruh-terhadap sekolah tempat 

bekerja. 

Selanjutnya, instrument pengumpulan data yang digunakan 

adalah Skala Pemberdayaan Psikologis yang dimodifikasi dari 

Psychological Empowerment Scale yang ditulis oleh Spreitzer 

(1995) yang memiliki koefisien realibilitas sebesar 0.72.  

Skala tersebut memiliki empat subskala sesuai dengan 

aspek Pemberdayaan Psikologis, yaitu subskala Meaning, 

Competence, Self Determination, dan Impact. Sedangkan penilaian 

Skala Pemberdayaan Psikologis menggunakan model Skala Likert 

dengan empat tingkatan pilihan jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Aitem dalam Skala tersebut terdiri dari dua bentuk, yaitu 

favorable dan unfavorable. Mengenai skor jawaban untuk aitem 

favorable, jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) 

diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju 

(STS) diberi skor 1. Sedangkan skor jawaban untuk aitem 

unfavorable berlaku sebaliknya, yaitu: Sangat Setuju (SS) diberi 

skor 1, Setuju (S) diberi skor 2, Tidak Setuju (TS) diberi skor 3, 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 4. 

Semakin tinggi total skor dari semua butir soal menandakan 

bahwa tingkat Pemberdayaan Psikologis juga semakain tinggi. 

Sebaliknya, semakin rendah total skor dari semua butir soal 

menandakan bahwa tingkat Pemberdayaan Psikologis juga 

semakain rendah. 

3. Dukungan Sosial Rekan Kerja Guru 

Dukungan Sosial Rekan Kerja dapat dipahami sebagai 

perasaan positif yang dirasakan oleh guru karena hadirnya satu 

atau lebih rekan guru yang bersikap peduli/care, bersedia 

mendengarkan dengan simaptik saat guru mengalami masalah, dan 

peduli/care terhadap perkembangan guru dalam profesi (dukungan 
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emosional); dan perasaan positif yang dirasakan oleh guru karena 

memperoleh bantuan (secara fisik) atau mendapat sesuatu (benda 

fisik) dari rekan guru sehingga dapat meringankan masalah 

ataupun membantu untuk berkembang dalam profesi (dukungan 

instrumental). 

Definisi operasional di atas mengacu pada aspek Dukungan 

Sosial Rekan Kerja yang digunakan oleh Lane (2004), yaitu: 

a). Dukungan Emosional 

Lane (2004) mengartikan dukungan emosional sebagai 

kehadiran satu orang atau lebih yang mampu mendengarkan 

dengan simpatik pada saat individu memiliki masalah, dan 

mampu memberikan sikap care. 

Berdasarkan definisi tersebut, penulis merumuskan indikator 

Dukungan Emosional sebagai berikut: 

1). Guru merasa ’diterima’ oleh rekan kerja (sesama guru) di 

sekolah. 

 2). Guru merasa bahwa kesulitan atau masalah yang dialami 

juga ’disadari’ oleh rekan kerja (sesama guru) di sekolah. 

b). Dukungan Instrumental 

Persepsi individu mengenai bantuan praktikal yang diperoleh 

individu saat membutuhkan (Lane, 2004).  

Berdasarkan definisi tersebut, penulis merumuskan indikator 

Career Resilience sebagai berikut: 

1). Guru merasa bahwa rekan kerja (sesama guru) di sekolah 

dapat diandalkan saat ada masalah.  

2). Guru merasa bahwa rekan kerja (sesama guru) di sekolah 

dapat diajak kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang 

lebih baik. 

Selanjutnya, instrumen pengumpulan data yang digunakan 

adalah Skala Dukungan Sosial Rekan Kerja yang dimodifikasi dari 

Coworker Support Scale yang digunakan oleh Lane (2004) di 

dalam penelitiannya. Koefisien reliabilitas subskala Emotional 
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Coworker Support sebesar 0.92, dan koefisien reliabilitas subskala 

Instrumental Coworker Support sebesar 0.88. 

Skala tersebut memiliki dua subskala sesuai dengan aspek 

Dukungan Sosial Rekan Kerja, yaitu subskala Dukungan 

Emosional (Emotional Coworker Support) dan Dukungan 

Instrumental (Instrumental Coworker Support). Sedangkan 

penilaian Skala Dukungan Sosial Rekan Kerja menggunakan 

model Skala Likert dengan empat tingkatan pilihan jawaban, yaitu: 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak 

Setuju (STS). 

Aitem dalam Skala tersebut terdiri dari dua bentuk, yaitu 

favorable dan unfavorable. Mengenai skor jawaban untuk aitem 

favorable, jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) 

diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju 

(STS) diberi skor 1. Sedangkan skor jawaban untuk aitem 

unfavorable berlaku sebaliknya, yaitu: Sangat Setuju (SS) diberi 

skor 1, Setuju (S) diberi skor 2, Tidak Setuju (TS) diberi skor 3, 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 4. 

Semakin tinggi total skor dari semua butir soal menandakan 

bahwa tingkat Dukungan Sosial Rekan Kerja juga semakain tinggi. 

Sebaliknya, semakin rendah total skor dari semua butir soal 

menandakan bahwa tingkat Dukungan Sosial Rekan Kerja juga 

semakain rendah. 

 

D. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri 

dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang 

merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama 

(Sukandarrumidi, 2006). Berdasarkan pada pengertian tersebut 

maka populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru 

SMA swasta umum binaan Disdikpora kota Salatiga. Berdasarkan 
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data dari Dinas Pendidikan kota Salatiga, terdapat tujuh SMA 

swasta umum binaan Disdikpora Salatiga, yaitu: SMA Kristen 1, 

SMA Kristen 2, SMA Kristen Satya Wacana, SMA Theresiana, 

SMA PGRI, SMA Muhammadiyah, dan SMA Al-Madinah Plus 

(Sumber: website 3).  

Namun, dari hasil observasi, penulis mendapati bahwa 

SMA PGRI mengalami perubahan menjadi SMK PGRI, demikian 

juga dengan SMA Al-Madinah Plus. Dengan demikian, jumlah 

SMA swasta umum binaan Disdikpora kota Salatiga kini menjadi 5 

(lima) sekolah, yaitu SMA Tehersiana, SMA Muhammadiyah, 

SMA Kristen 1, SMA Kristen 2, dan SMA Kristen Satya Wacana. 

Seluruh guru dari kelima SMA swasta umum tersebut merupakan 

populasi dalam penelitian ini. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-

sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Sampel 

harus mewakili populasi, paling sedikit memiliki satu sifat yang 

sama dengan populasi, dan dapat dipergunakan untuk 

menggeneralisasi hasil analisis (Sukandarrumidi, 2006).  Untuk 

memperoleh sampel diperlukan teknik sampling. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana, 

di mana setiap unsur populasi memiliki kesempatan yang sama 

untuk bisa dipilih sebagai sampel (Sulistyo, 2010) 

Dalam menerapkan teknik sampel acak sederhana, penulis 

mengambil tiga dari lima SMA swasta umum binaan Disdikpora 

kota salatiga dengan cara mengundi, sehingga diperoleh SMA 

Kristen 2, SMA Kristen 1, dan SMA Kristen Satya Wacana. Semua 

guru yang bekerja di ketiga SMA tesebut adalah sampel dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

http://salatiga.siap.web.id/
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E. INSTRUMEN DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari Skala, yaitu 

1) Skala Komitmen Karier yang dimodifikasi dari Career 

Commitment Scale yang ditulis oleh Carson dan Bedeian (1994) 

yang memiliki properti psikometrik yang dapat diterima dengan 

koefisien reliabilitas berkisar antara 0.79-0.85. Hasil penelitian 

Noordin et al (2008) menambah bukti keterandalan skala 

Komitmen Karier milik Carson dan Bedeian (1994) dengan 

koefisien reliabilitas untuk career identity = 0.92, career resilience 

= 0.70, dan career planning = 0.89.  

2) Skala Pemberdayaan Psikologis yang dimodifikasi dari 

Psychological Empowerment Scale yang ditulis oleh Spreitzer 

(1995) yang memiliki koefisien realibilitas sebesar 0.72.  

3) Skala Dukungan Sosial Rekan Kerja yang dimodifikasi dari 

Coworker Support Scale yang ditulis oleh Lane (2004). Koefisien 

reliabilitas subskala Emotional Coworker Support sebesar 0.92, 

dan koefisien reliabilitas subskala Instrumental Coworker Support 

sebesar 0.88. 

Blueprint alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini secara 

lengkap terlampir di Lampiran B. 

 

F. UJI KELAYAKAN ALAT UKUR 

1. Seleksi Aitem 

Sebelum melakukan pengukuran yang sebenarnya, maka 

alat ukur (instrumen skala) masing-masing variabel harus 

dipastikan kelayakannya terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka dilakukan uji coba (Try Out) alat ukur.  

Setelah dilakukan uji coba, maka dilakukan uji seleksi 

terhadap semua aitem dengan bantuan program SPSS. Dasar untuk 

mengambil keputusan sebuah aitem layak atau tidak adalah dengan 

melihat nilai corrected item-total correlations untuk setiap aitem, 
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dalam hal ini nilai corrected item-total correlations harus lebih 

dari sama dengan 0.25 (Azwar, 1999). 

2.   Reliabilitas Skala 

Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau 

keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan 

pengukuran. Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan 

skor yang tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor tersebut 

lebih ditentukan oleh eror pengukuran dari pada faktor perbedaan 

sesungguhnya (Azwar, 1999). Reliabilitas tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah konsistensi internal dengan uji 

cronbach alpha yang dihitung dengan bantuan program SPSS. 

Azwar (1999) menjelaskan bahwa reliabilitas dinyatakan oleh 

koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 – 

1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1, 

semakin tinggi reliabilitas alat tes tersebut. 

 

G. UJI ASUMSI 

Terdapat beberapa syarat yang harus diepnuhi terlebih dahulu 

sebelum melakukan uji hipotesis regresi berganda, yaitu: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 

sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 

Normalitas data dalam penelitian ini dilihat melalui uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan di mana hubungan antara 

variabel-variabel bebas cukup kuat. Apabila terjadi 

multikolinearitas, maka variabel yang mempunyai korelasi yang 

multikolinear dapat dihilangkan (Sulistyo, 2010). Uji 

multikolinearitas dapat dilakukan melalui uji regresi dengan 

bantuan program SPSS, dengan melihat nilai patokan VIF dan 

koefisien korelasi antar variabel bebas (Sulistyo, 2010). 
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3. Uji Linearitas 

Linearitas dapat diketahui dengan melihat residual 

scatterplot sebagai bagian dari perhitungan regresi berganda 

menggunakan program SPSS. Residual scatterplot harus 

menunjukkan garis lurus sebagai indikator bahwa pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat bersifat linier (Pallant, 

2007).  

4. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam regresi, heteroskedastisitas terjadi bila varian error 

tidak konstan untuk beberapa nilai x. Apabila titik-titik dalam 

grafik scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Sulistyo, 2010). 

5. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi dalam regresi jika terjadi hubungan 

antara variabel-variabel bebas itu sendiri atau berkorelasi sendiri. 

Autokorelasi dapat dicek dengan pengujian Durbin-Watson pada 

program SPSS. Autokorelasi tidak terjadi bila nilai d=2, positif 

terjadi jika d mendekati nol, dan negatif terjadi bila nilai d 

mendekati 4 (Sulistyo, 2010). 

 

H. TEKNIK ANALISA DATA 

Teknik analisa atau uji hipotesis yang digunakan adalah uji 

regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16 untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan Pemberdayaan 

Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja secara simultan terhadap 

Komitmen Karier pada guru SMA swasta umum binaan Disdikpora 

kota Salatiga.  
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