
 

25 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Berdasarkan pendekatan analisanya, jenis penelitian dibedakan 

menjasi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini 

digunakan metode kuantitatif sebagai metode peneltian. Metode 

kuantitatif mempunyai tata cara yaitu pengembilan keputusan, 

interpretasi data dan kesimpulan berdasarkan angka-angka yang 

diperoleh dari hasil analisis statistil, baik parametrik maupun non 

parametrik, (Azwar,2010). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiono (2003) variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat dan nilai dari orang, objek, maupun kegiatan yang memiliki 

variasi tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Pada penelitian kali ini terdapat dua jenis 

variabel yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. 

Variabel bebas ( independent variabel ) adalah variabel yang 

menjelaskan terjadinya topik penelitian, dan variabel tergantung 

(dependent variabel ) adalah variabel yang dipengarui oleh variabel 

bebas. Variabel yang akan dilibatkan dalam penelitian kali ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Variabel tergantung : Perilaku Prososial 

2. Variabel bebas : Religiusitas 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Prososial 

Perilaku prososial pada remaja adalah perilaku yang timbul 

dari dalam diri seseorang remaja bertujuan untuk membantu. 

Perilaku prososial diukur dengan skala perilaku prososial 

yang disusun oleh peneliti sendiri berdasarkan aspek-aspek perilaku 

prososial yaitu kerjasama, menolong, berbagi, bertindak jujur, 

berderma, serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang 

lain. Skala tersebut akan menunjukan bahwa semakin tinggi skor 

yang didapat maka semakin tinggi perilaku prososialnya. 

 

2. Religiusitas 

Religiusitas adalahkeyakinan dan pengetahuan, keterlibatan 

atau pastisipasi, serta penghayatan di dalam melakukan ajaran 

agamanya. 

Religiusitas diukur dengan skala religiusitas yang terdiri dari 

dimensi religiusitas yaitu dimensi keyakinan, praktik agama, 

penghayatan atau pengalaman, pengetahuan agama, dan dimensi 

pengamalan atau konsekuensi. Skala tersebut akan menunjukan 

bahwa semakin tinggi skor yang didapat maka semakin tinggi 

religiusitasnya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan dari seluruh elemen atau 

individu-individu yang merupakan sumber informasi dalam riset dan 

hendak dikenai generalisasi hasil penelitian (Nazir,2011). 

Pembatasan populasi, seperti karakteristik tertentu yang 

membedakan dengan kelompok subjek lain harus jelas dan tegas 

agar peneliti dapat memperoleh sampel yang representatif dan 

kesimpulan yang jelas dalam mewakili seluruh karekteristik 

populasi. Khususnya dalam penelitian ini populasi yang digunakan 

adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata dengan rentan 

usia 18-21 tahun. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sebagian dari populasi dapat pula dikatakan sebagai sampel. 

Sampel sendiri memiliki pengertian sebagai suatu prosedur yang 

mana hanya mengambil sebagian saja dari keseluruhan populasi 

kemudian dipergunakan untuk menentukan ciri dan sifat yang 

dikehendaki dari populasi tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan accidental sampling. (Nazir, 2011)  

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 

dipergunakan oleh peneliti adalah skala. Terdapat dua skala, yang 

pertama adalah Skala Perilaku Prososial dan yang kedua adalah 

Skala Religiusitas. 
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2. Blueprint dan Cara Penilaian 

a. Skala Perilaku Prososial 

Skala ini ditujukan untuk mengetahui seberapa tinggi 

tingkat Perilaku Prososial, semakin besar skor yang diperoleh 

maka semakin tinggi pula tingkat perilaku prososial yang dimiliki 

oleh responden. 

Tabel 1 

Skala Perilaku Prososial 

Aspek Pertanyaan/Item Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Kerjasama 3 3 6 

Menolong 3 3 6 

Berbagi (Empati) 3 3 6 

Bertindak Jujur 3 3 6 

Berderma 3 3 6 

Mempertimbangkan Hak & 

Kesejahteraan Orang lain 

3 3 6 

Jumlah Item 18 18 36 

 

Setiap item dalam skala tersebut disediakan empat pilihan 

jawaban, yaitu sangat sering (SS), sering (S), jarang (J), dan 

sangat jarang (SJ). Sistem penilaian mulai dari 1, 2, 3, dan 4. 

Pada pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan 

memperoleh skor 4 jika menjawab sangat sering (SS), nilai 3 jika 

menjawab sering (S), nilai 2 jika menjawab jarang (J), dan nilai 
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1jika menjawab sangat jarang (SJ). Sebaliknya, pada pernyataan 

yang tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 1 

jika menjawab sangat sering (SS), nilai 2 jika menjawab sering 

(S), nilai 3 jika menjawab jarang (J), dan nilai 4 jika menjawab 

sangat jarang (SJ). 

b. Skala Religiusitas 

Skala ini ditujukan untuk mengetahui seberapa tinggi 

tingkat religiusitas, semakin besar skor yang diperoleh maka 

semakin tinggi pula tingkat religiusitas yang dimiliki oleh 

responden. 

Tabel 2 

Skala Religiusitas 

Dimensi Pertanyaan/Item Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Keyakinan 3 3 6 

Praktik agama 3 3 6 

Penghayatan atau 

pengalaman 

3 3 6 

Pengetahuan agama 3 3 6 

Pengamalan atau 

konsekuensi 

3 3 6 

Jumlah Item 15 15 30 

 

Setiap item dalam skala tersebut disediakan empat pilihan 

jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), 



 

 

 

 

30 

 

dan sangat tidak sesuai (STS). Sistem penilaian mulai dari 1, 2, 3, 

dan 4. Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan 

memperoleh skor 4 jika menjawab sangat sesuai (SS), nilai 3 jika 

menjawab sesuai (S), nilai 2 jika menjawab tidak sesuai (TS), dan 

nilai 1 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan yang 

tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika 

menjawab sangat tidak sesuai (STS), nilai 3 jika menjawab tidak 

sesuai (TS), nilai 2 jika menjawab sesuai (S), dan nilai 1 jika 

menjawab sangat sesuai (SS). 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian instrumen penelitian diperlukan agar data yang 

dikumpulkan benar-benar valid dan reliabel untuk selanjutnya dilakukan 

analisa data. Akurasi dan kecermatan data hasil pengukuran tergantung 

validitas dan reliabilitas alat ukur, sebab kepercayaan terhadap 

kesimpulan dari suatu penelitian tergantung pada akurasi dan 

kecermatan data-datanya. Suatu tes dikatakan baik dan objektif ketika 

memenuhi validitas dan reliabilitas ( Widoyoko, 2013). 

1. Uji Validitas 

Menurut Widoyoko (2013) alat ukur dikatakan valid apabila 

alat ukur tersebut dapat mengukur dengan tepat apa yang ingin 

diukur. Validitas sendiri merupakan suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat kesahihan atau keandalan suatu alat ukur, dan alat ukur 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Suatu kuisioner dikatakan 
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valid ketika setiap butir-butir pertanyaan di dalamnya mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 

Pada penelitian inivaliditas alat bukur yang digunakan adalah 

validitas item. Menurut Suryabrata (2005), validitas item (item 

validity) adalah derajat kesesuaian antara sesuatu item dengan 

perangkat soal-soal lain. Ukuran validitas item adalah korelasi antara 

skor pada item itu terhadap skor pada perangkat soal (item-total 

correlation). 

Item-total correlation dilakukan dengan cara menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson. Seperti yang dikatakan 

Azwar (2010), bahwa bagi skala-skala yang setiap itemnya diberi 

skor pada level interval dapat digunakan formula koefisien korelasi 

product-moment Pearson. 

Perhitungana analisa ini dihitung menggunakan bantuan 

komputer. Angka kelebihan bobot yang dihasilkan dari perhitungan 

korelasi product moment akan dikoreksi menggunakan korelasi part 

whole atau correction item-total correlation.  

2. Uji Reliabilitas 

Apabila dalam beberapa kali pengukuran yang dilakukan pada 

subjek yang sama dengan sebuah aspek yang tidak berubah pula 

menunjukan hasil yang relatif sama setiap kali, maka dapat dikatakan 

bahwa pengukuran dapat dipercaya,(Widoyoko, 2013). 

Perhitungan uji reliabilitas ini menggunakan bantuan 

komputer yaitu menggunakan teknik Koefisien Alpha dari Cronbach  

pada skala perilaku prososial dan skala religiusitas.  
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G. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisa statistik, analisa 

statistik sendiri merupakan analisa yang biasa dipergunakan untuk data. 

Khususnya untuk penelitian ini digunakan untuk mencari tahu hubungan 

antara dua variabel (Arikunto,2011). Menguji hubungan antara dua 

variabel yaitu religiusitas dan perilaku prososial, maka analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi product moment 

dengan alat bantu komputer. 




