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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita 

yang bekerja sebagai pegawai negeri  di beberapa 

kantor atau dinas di yang berada di kota Kupang.  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

pegawai wanita yang sudah menikah dan telah 

bekerja lebih dari satu tahun sebanyak 134 orang 

dengan menggunakan teknik Judgemental 

sampling. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian mulai dilaksanakan pada 05 

November 2012 hingga 10 Desember 2012, 

pelaksanaan penelitian ini juga terlambat karena 

system administrasi dan perijinan di kota kupang 

yang sangat berbelit belit sehingga rencana awal 

penelitian dimulai pada akhir bulan Oktober 2012 

baru bisa dilaksanakan pada awal November sesuai 

dengan suran ijin yang baru di keluarkan oleh 

bagian perijinan penelitian di kota kupang. Adapun 

lokasi penelitian dilaksanakan di Kota kupang 

dengan mengambil beberapa dinas dan instansi 

yaitu, Dinas Kominfo Kota Kupang, Bagian Orta 

Setda Kota Kupang, Korpri Kota Kupang, 

Pemberdayaan Wanita Kota Kupang, dan 

Kementrian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur. 
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3.3.Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ada 5 (lima) variable yang dipakai 

sebagai instrument penelitian antara lain, Dukuangan 

organisasi sebanyak 5 indikator yang di ambil 

berdasarkan penelitian dari Fanny Darmawan (2005), 

Dukungan Sosial sebanyak 8 indikator yang di 

kembangkan berdasarkan defenisi dari Cobb (1997), Self 

Efficacy sebanyak 8 indikator yang diambil dari penelitian 

Schult (1994, dalam Retnowati 2007),  Work Family 

Conflict (WFC) sebanyak 9 indikator dari penelitian 

Hennessy (2005) dan Fear Of Success (FOS) sebanyak 10 

indikator diambil dari penelitian Retnoningrum (2009). 

Semua variabel dalam penelitian ini mengunakan skala 

pengukuran Likert dengan beberapapertanyaan yang 

mempunyai dua jenis jawaban yaitu positif dan negatif. 

Pemberian skor terhadap jawaban masing-masing 

pertanyaan responden pada skala yang bernilai positif, 

skor akan dimulai dari SS= 5, S=4, R=3, TS=2, dan 

STS=1. Untuk pertanyaan yang bernilai negatif skor 

bergerak dari SS=1, S=2, R= 3, TS=4 dan STS=5. Berikut 

adalah variabel dan indikator yang digunakan untuk 

mengukur factor-faktor yang berpengaruh terhadap Work 

Family Conflict dan dampaknya terhadap Fear Of 

Success.  
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Tabel 3.1 
variable Dukungan Organisasi 

Variabel Indikator 

Dukungan Organisasi 

didefenisikan sebagai suatu 

tingkatan dimana dalam 
pengamatan karayawan, suatu 

organisasi peduli terhdap 

karyawannya dengan baik dan 

menghargai kontribusi para 

karyawan terhadap organisasi 
(yoon dan lim, 1999). 

diukur dengan 5 pertanyaan 

yang dikutip dari penelitian 

Fanny Darmawan,(2005). 

1. Merasa diperhatikan oleh 

kepala bidang/pimpinan di 

tempat kerja. 
 

 2. Merasa kontribusi yang 

diberikan kepada tempat 

kerja dihargai dengan 
maksimal. 

 

 3. Mendapatperlakuan yang 

positif dari tempat kerja, 

sehingga produktivitas kerja 

meningkat 

 4. Mendapat Dukungan 
organisasi yang maksimal 

untuk mendukung pekerjaan 

 

 5. Peningkatan dukungan 

organisasi juga akan 

meningkatkan kepercayaan 

diri untuk sukses 
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Tabel 3.2 
Tabel operasional variable Dukungan Sosial 

Variabel Indikator 

Dukungan Sosial sebagai 

pertukaran interpersonal 

dimana seseorang 
memberikan bantuan atau 

pertolongan kepada orang 

lain. Menurut Cobb 1997, 

dukungan social diartikan 

sebagai suatu kenyamanan, 
perhatian, penghargaan atau 

bantuan yang dirasakan 

individu dari orang-orang 

atau kelompok-kelompok 

lain. 

Dari defenisi tersebut peneliti 
mengembangakan menjadi 8 

pertanyaan penelitian dengan 

membagi mannjadi duka 

bagian yaitu, Dukungan dari 

Rekan Kerja dan dari 
Keluarga 

Dukungan Rekan Kerja: 

1. Tidak mendapat dukungan yang baik 

dari rekan kerja 

 2. Bisa menjalankan tugas dan 

pekerjaan dengan baik seandainya 

mendapat dukungan dari rekan kerja 

 3. Hubungan dengan rekan kerja tidak 

seperti yang di harapkan 

 

 4. Mendapat bantuan dari rekan kerja 

ketika harus menyelesaikan 
pekerjaan 

 

 Dukungan Keluarga 

5. Tidak mendapat dukungan dari 

keluarga untuk meningkatkan karir 

 6. Mengorbankan waktu sosialisasi 

untuk menjadi wanita karir 

 7. Dalam keluarga masih ada yang 
berpendapat bahwa wanita yang 

bekerja tidak dapat membagi waktu 

antara keluarga dan pekerjaan 

dengan baik 

 8. Mendapat dukungan dari keluarga 

untuk berkarir 
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Tabel 3.3 
Tabel operasional variable Self Efficacy 

Variable Indikator 

Self Efficacy perasaan 

kita terhadap kecupan, 

efisiensi dan 
kemampuan kita dalam 

mengatasi kehidupan.  
Self Efficacy dibuat 

berdasarkan penelitian 

Schultz,1994 yang 

dikutip dari puji 
retnowati 2007. 

Kuisioner tersebut 

terdiri atas 8 indikator. 

1. Menikmati hidup, walaupun 

pekerjaan dan tanggung jawab dalam 

keluarga cukup besar  

 2. Dapat bersosialisasi dengan sahabat, 

rekan kerja dan keluarga sesering 

yang saya mau. Walaupun banyak 

tugas dan tanggung jawab yang 
harus di kerjakan 

 3. Saya dapat mewujudkan hampir 

semua tujuan hidup saya 

 4. Dapat melakukan banyak hal 

termasuk hobi, walau banyak tugas 

dan pekerjaan yang harus di 

lakukan 

 5. Dapat mengatasi setiap masalah 
dalam pekerjaan dengan baik 

 6. Tidak takut diberi tanggung jawab 

yang lebih besar dalam pekerjaan 

 7. Besarnya ketidaktahuan dalam 

pengetahuan, kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki tidak akan 

mendukung dalam pencapaian dan 
kesuksesan sebagai wanita karir 

 8. Bisa menyeimbangkan waktu dengan 

baik antara pekerjaan dan keluarga 
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Tabel 3.4 
Tabel operasional variable Work Family Conflict 

Variable Indikator 

Work Family Conflict yaitu 

konflik yang muncul di 

karenakan tanggung jawab 
pekerjaan yang 

mengganggu tanggung 

jawab terhadap keluarga. 
Work family conflict dibuat 

berdasarkan indikator 

yang terdapat dalam 
penelitian Hennessy, 2005. 

Kuisioner tersebut terdiri 

atas 9 indikator. 

1. Pekerjaan menjauhkan dari keluarga 

 2. Merasa harus melakukan lebih 

banyak dari pada yang bisa 

dikerjakan untuk mendapat hasi 

yang lebih baik 

 3. Setiap hari merasa harus terburu-
buru untuk menyelesaikan semua 

hal 

 4. Merasa tidak memiliki waktu yang 

khusus untuk diri sendiri 

 5. Kehidupan keluarga mempengaruhi 

pekerjaan  

 6. Ketika pulang dari tempat kerja 

merasa tidak bisa mengontrol emosi 
(mudah marah, jengkel, dsb) 

 7. Merasa kwaitir apakah harus 

mengurangi pekerjaan dan 

menghabiskan lebih banyak waktu 

dgn anak 

 8. Pekerjaan membuat saya terlalu 

lelah untuk menikmati kehidupan 

 9. Banyak pekerjaan di 
kantor/perjalanan dinas yang harus 

saya lakukan mengganggu 

kehidupan rumah tangga. 
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Tabel 3.5 
Tabel operasional variable Fear Of Success 

Variable Indikator 

Fear Of Success atau 

ketakutan akan sukses 

merupakan suatu sikap dan 
rasa takut yang di tekan 

sehingga wanita tidak bisa 

dan tidak berani 

memanfaatkan sepenuhnya 

kemampuan otak dan 

kreativitasnya (Puji R, 2009).  
Fear of Success terdiri dari 10 

indikator yang di ambil dari 

penelitian Retnoningrum 

2009. 

1. Tidak berambisi meningkatkan karir 

karena akan mengganggu keluarga 

 2. Mempunyai prinsip bahwa tidak perlu 

sukses dalam karir tetapi harus sukses 

dalm mendidik anak-anaknya 

 3. Tidak berambisi meningkatkan karir 
karena sejak awal motivasi bekerja 

hanya untuk menambah pemasukan 

keluarga 

 4. Sukses dalam pekerja yang diperoleh 

disebabkan karena nasib baik bukan 

hasil kerja keras. 

 5. Bersedia mengorbankan waktu pribadi 
dam waktu untuk keluarga agar 

berhasil dalam karir 

 6. Tidak memiliki dorongan prestasi yang 

kuat dan tidak berani menghadapi 

resiko kegagalan dalam pencapaian dan 

kesuksesan sebagai wanita karir 

 7. Tidak memiliki dukungan berupa 
materi, relasi dan kekuasaan dalam 

pencapaian dan kesuksesan sebagai 

wanita karir 

 8. Tidak memiliki dorongan prestasi yang 

kuat 

 9. Tidak memiliki relasi yang kuat untuk 

mendukung 

 10. Tidak memiliki inisiatif dalam 

kesuksesan karir 
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3.4. Teknik Analisis  

Structural equation modeling merupakan suatu 

teknik statistik yang dipakai untuk menguji serangkaian 

hubungan antara beberapa variabel yang terbentuk dari 

variabel faktor atau variabel terobservasi. Metode analisis 

verifikatif statistik pada penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) 

dengan bantuan software LISREL 8.70. 

Menurut Yamin dan Kurniawan (2009), secara 

umum ada lima tahap dalam prosedur SEM, yaitu 

spesifikasi model, identifikasi model, estimasi model, uji 

kecocokan model, dan respesifikasi model, berikut 

penjabarannya. 

1. Spesifikasi Model  

Pada tahap ini, spesifikasi model yang dilakukan oleh 

peneliti meliputi: 

1) mengungkapkan sebuah konsep permasalahan 

peneliti yang merupakan suatu pertanyaan 

atau dugaan hipotesis terhadap suatu 

masalah. 

2) mendefinisikan variabel-variabel yang akan 

terlibat dalam penelitian dan 

mengkategorikannya sebagai variabel eksogen 

dan variabel endogen. 

3) menentukan metode pengukuran untuk 

variabel tersebut, apakah bisa diukur secara 

langsung (measurable variable) atau 

membutuhkan variabel manifest (manifest 
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variabel atau indikator-indikator yang 

mengukur konstrak laten). 

4) mendefinisikan hubungan kausal struktural 

antara variabel (antara variabel eksogen dan 

variabel endogen), apakah hubungan 

strukturalnya  recursive  atau  nonrecursive  

(timbal balik) 

5) langkah optional, yaitu membuat diagram jalur 

hubungan antara konstrak laten dan konstrak 

laten lainnya beserta indikator-indikatornya. 

Langkah ini dimaksudkan untuk memperoleh 

visualisasi hubungan antara variabel dan akan 

mempermudah dalam pembuatan program 

LISREL. 

2. Identifikasi Model 

Untuk mencapai identifikasi model dengan 

kriteria over-identified model (penyelesaian secara 

iterasi) pada program LISREL dilakukan penentuan 

sebagai berikut: 

 untuk konstrak laten yang hanya memiliki 

satu indikator pengukuran, maka koefisien 

faktor loading (lamda,  ) ditetapkan 1 atau 

membuat error variance indikator 

pengukuran tersebut bernilai nol.  

 untuk konstrak laten yang hanya memiliki 

beberapa indikator pengukuran (lebih besar 

dari 1 indikator), maka ditetapkan salah 

satu koefisien faktor loading (lamda,  ) 
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bernilai 1. Penetapan nilai lamda = 1 

merupakan justifikasi dari peneliti tentang 

indikator yang dianggap paling mewakili 

konstrak laten tersebut. Indikator tersebut 

disebut juga sebagai variable reference. 

Jika tidak ada indikator yang diprioritaskan 

(ditetapkan), maka variable reference akan 

diestimasi didalam proses estimasi model. 

3. Estimasi Model 

Pada proses estimasi parameter, penentuan 

metode estimasi ditentukan oleh uji Normalitas 

data. Jika Normalitas data terpenuhi, maka metode 

estimasi yang digunakan adalah metode maximum 

likelihood dengan menambahkan inputan berupa 

covariance matrix dari data pengamatan. 

Sedangkan, jika Normalitas data tidak terpenuhi, 

maka metode estimasi yang digunakan adalah 

robust maximum likelihood dengan menambahkan 

inputan berupa covariance matrix dan asymptotic 

covariance matrix dari data pengamatan (Joreskog 

dan Sorbom, 1996). Penggunaan input asymptotic 

covariance matrix akan menghasilkan penambahan 

uji kecocokan model, yaitu Satorra-Bentler Scaled 

Chi-Square dan Chi-square Corrected For Non-

Normality. Kedua P-value uji kecocokan model ini 

dikatakan fit jika P-value mempunyai nilai 

minimum adalah 0,05 . 
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Yamin dan Kurniawan (2009) menambahkan 

proses yang sering terjadi pada proses estimasi, 

yaitu offending estimates (dugaan yang tidak wajar) 

seperti error variance yang bernilai negatif. Hal ini 

dapat diatasi dengan menetapkan nilai yang sangat 

kecil bagi error variance tersebut. 

4.  Uji Kecocokan Model 
 

Menurut Hair et al., SEM tidak mempunyai uji 

statistik tunggal terbaik yang dapat menjelaskan 

kekuatan dalam memprediksi sebuah model. 

Sebagai gantinya, peneliti mengembangkan 

beberapa kombinasi ukuran kecocokan model yang 

menghasilkan tiga perspektif, yaitu ukuran 

kecocokan model keseluruhan, ukuran kecocokan 

model pengukuran, dan ukuran kecocokan model 

struktural. 
 

Langkah pertama adalah memeriksa kecocokan 

model keseluruhan. Ukuran kecocokan model dapat 

dilihat pada tabel 3. di bawah ini: 

 
Tabel 3.6 

Goodness of Fit 
Ukuran Derajat 

Kecocokan 

Nilai 

 

Tingkat 

kecocokan yang 

bisa diterima 

Chi Square Normed 

Chi Square (x2/df)  

(P = 0.0) 

1097.884/591 = 

1.858  

Batas bawah = 1.0 

Batas atas = 2.0 

atau 3.0 dan x2/df 
> 5  

Non-Centraly 

Parameter (NCP)  

491.882  Kecil  

Goodness of Fit Indices 

(GFI)  

0.664  0.80≤ GFI 0,9  

Root Mean Square 

Error of Approximation 

0.0836  RMSEA≤ 0,08 (good 

fit) RMSEA< 0,05 
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(RMSEA)  (close-fit)  

Expected Cross 

Validation index (ECVI)  

ECVI= 10.360 

ECVI for Saturated 

Model = 11.193 

ECVI for 
Independence 

Model = 47.558  

ECVI < ECVI 

Saturated dan 

ECFI for 

independence 
model  

CFI (Comparative Fit 

Index)  

0.898  CFI > 0,9  

 

Setelah evaluasi terhadap kecocokan 

keseluruhan model, langkah berikutnya adalah 

memeriksa kecocokan model pengukuran dilakukan 

terhadap masing-masing konstrak laten yang ada 

didalam model. Pemeriksaan terhadap konstrak 

laten dilakukan terkait dengan pengukuran 

konstrak laten oleh variabel manifest (indikator). 

Evaluasi ini didapatkan ukuran kecocokan 

pengukuran yang baik apabila: 

1) Nilai t-statistik muatan faktornya (faktor 

loading-nya) lebih besar dari 1,96 (t-tabel). 

2) Standardized faktor loading (completely 

standardized solution LAMBDA) ≥ 0,5. 

Setelah evaluasi terhadap kecocokan 

pengukuran model, langkah berikutnya adalah 

memeriksa kecocokan model struktural. Evaluasi 

model struktural berkaitan dengan pengujian 

hubungan antar variabel yang sebelumnya 

dihipotesiskan. Evaluasi menghasilkan hasil yang 

baik apabila: 

1). Koefisien hubungan antar variabel tersebut 

signifikan secara statistik (t-statistik ≥1,96). 
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2). Nilai koefisien determinasi (R2) mendekati 1. 

Nilai R2 menjelaskan seberapa besar variabel 

eksogen yang dihipotesiskan dalam persamaan 

mampu menerangkan variabel endogen. 

Menurut Ridgon dan ferguson (1991) serta 

Doll, Xia, dan Torkzadeh (1994), suatu variable 

dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

suatu konstrak laten apabila:  

 Nilai muatan faktornya (faktor loadingnya) lebih 

besar dari nilai kritis (>1,96 atau praktisnya > 

2); dan  

 Muatan factor standarnya (standardized factor 

loading) lebih besar atau sama dengan 0,7. 

Menurut Igbaria et al. (1997) yang menggunakan 

guidelines dari Hair et al.(1995) tentang “relative 

importance and significant of the loading factor item”, 

factor loading ≥ 0,5 adalah very significant. 

Reliabilitas berkaitan erat dengan konsistensi 

variable manifest dalam mengukur konstrak 

latennya. Oleh karena itu, reliabilitas konstrak yang 

baik jika (1) nilai construct reliability > 0,7 dan (2) 

nilai variance extracted-nya >0,5 

 Formula untuk menghitung construct reliability  

 Construct reliability =      (Σi)2  ; atau 

(Σi)2 + Σej 

  

 Construct reliability =      (Σ loading baku)2   

(Σ loading baku)2 + Σej 
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  = Standardized loading (muatan/loading baku) 

 e = measurement error;atau 

 e = 1- 2  

 Formula untuk menhitung Variance Extracted.  

Construct reliability =      (Σ loading baku)2   

(Σ loading baku)2 + Σej 

 Untuk contruct reliability dan extracted 

variance, Lisrel tidak secara otomatis mengeluarkan 

nilai-nilai ini. Akan tetapi, nilai construct reliability 

dan variance extracted dapat dihitung dari output 

completely standardized solution dan output theta-

delta. 

5. Respesifikasi Model 

Apabila model yang dihipotesiskan belum 

mencapai model yang fit, maka peneliti bisa 

melakukan respesifikasi model untuk mencapai 

nilai fit yang baik. Oleh karena itu, pendekatan teori 

yang benar ketika melakukan repesifikasi model ini 

dibutuhkan. Software LISREL juga menyediakan 

output modifikasi model yang membantu proses 

respesifikasi model dalam hal meningkatkan fit dari 

suatu model. Modifikasi dilakukan dengan 

membuang/menambah hubungan di antara 

variabel di dalam model SEM. Perlu digarisbawahi 

bahwa penambahan atau penghilangan hubungan 

tersebut harus didasarkan pada teori yang 

mendasari model. 
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Bagaimanakah seorang peneliti dapat 

mengetahui bahwa dalam suatu model perlu 

dilakukan perbaikan? Panduan awal proses 

perbaikan perlu dilakukan apabila nilai mutlak dari 

nilai standardized residual yang lebih besar dari 

2,58 . Panduan modifikasi lainnya bisa dilihat dari 

bagian indeks-indeks modifikasi (Decrease in Chi-

Square). Indeks modifikasi suatu hubungan 

menunjukkan seberapa besar pengurangan nilai 

Chi-square apabila hubungan tersebut dinyatakan 

dalam model. Dari beberapa saran modifikasi yang 

dipilih harus lebih besar dari 3,84 dan penambahan 

atau penghilangan hubungan tersebut harus 

didasarkan pada teori yang mendasari model. 

3.4.1. Variabel Eksogen 

Variabel eksogen adalah variabel penyebab, 

variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. Pada penelitian ini yang menjadi variable 

eksogen adalah dukungan organisasi (x1), 

dukungan social (x2) dan self efficacy (x3). 

Persamaan structural untuk variable dukungan 

organisasi adalah sebagai berikut: 

X1.1 = λ1.1 do1 + δ1 
X1.2 = λ1.2 do2 + δ2 

X1.3 = λ1.3 do3 + δ3 
X1.4 = λ1.4 do4 + δ4 

X1.5 = λ1.5 do5 + δ5 
Persamaan structural untuk variable dukungan 
sosial adalah sebagai berikut: 

X2.1 = λ2.1 ds1 + δ1 
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X2.2 = λ2.2 ds2 + δ2 
X2.3 = λ2.3 ds3 + δ3 

X2.4 = λ2.4 ds4 + δ4 
X2.5 = λ2.5 ds5 + δ5 

X2.6= λ2.6 ds6 + δ6 
X2.7= λ2.7 ds7 + δ7 
X2.8 = λ2.8 ds8 + δ8 

Persamaan structural untuk variable self efficacy 
adalah sebagai berikut: 

X3.1 = λ3.1 se1 + δ1 
X3.2 = λ3.2 se2 + δ2 
X3.3 = λ3.3 se3 + δ3 

X3.4 = λ3.4 se4 + δ4 
X3.5= λ3.5 se5 + δ5 
X3.6= λ3.6 se6 + δ6 

X3.7 = λ3.7 se7 + δ7 
X3.8= λ3.8 se8 + δ8 

Keterangan: 
λ = Standar Loading = koefisien yang 
memperlihatkan  

     pengaruh  
δ = Measurement Error variabel eksogen 

 

3.4.2. Variabel Endogen 

Variabel endogen adalah variabel yang 

dijelaskan oleh variabel eksogen. Variabel endogen 

adalah efek dari variabel eksogen. Variabel eksogen 

pada penelitian ini adalah work family conflict (Y1) 

dan fear of success (Y2). 

Persamaan structural untuk variable work family 

conflict (y1) adalah sebagai berikut: 

Y1.1 = β1.1 se1 + ε1 
Y1.2 = β1.2 se2 + ε 2 

Y1.3 = β1.3 se3 + ε 3 
Y1.4 = β1.4 se4 + ε 4 
Y1.5= β1.5 se5 + ε 5 

Y1.6= β1.6 se6 + ε 6 
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Y1.7 = β1.7 se7 + ε 7 
Y1.8= β1.8 se8 + ε8 

Y1.9= β1.9 se9 + ε9 
 

Persamaan structural untuk variable fear of success 
(y2) adalah sebagai berikut: 
Y2.1 = β2.1 se1 + ε1 

Y2.2 = β2.2 se2 + ε 2 
Y2.3 = β2.3 se3 + ε 3 

Y2.4 = β2.4 se4 + ε 4 
Y2.5= β2.5 se5 + ε 5 
Y2.6= β2.6 se6 + ε 6 

Y2.7 = β2.7 se7 + ε 7 
Y2.8= β2.8 se8 + ε8 
Y2.9= β2.9 se9 + ε9 

Y2.10= β2.10 se10 + ε10 
Keterangan: 

β = Standar Loading = koefisien yang 
memperlihatkan  

      pengaruh  

ε = Measurement Error variabel endogen 
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3.4.3 Model Analisis 

Gambar 3.1 

Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas memperlihatkan model penelitian 

ini. Persamaan structural pada penelitian ini 

adalah:   

Y1 = λ1do + λ1ds + λ3se+δ1; Y2 = βY2 + ε1 


