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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif korelasional. Azwar (2012) mengatakan bahwa metode kuantitatif 

menggunakan analisis data berupa angka (numerikal) lalu diolah menggunakan 

statistika. Metode kuantitatif korelasional yang dilakukan dengan tujuan menguji 

hipotesis pada penelitian inferensial, lalu menekankan kesimpulan dari hasil pada 

kemungkinan kesalahan penolakan hipotesis yang nihil. Setelah pengujian 

dilakukan menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 

kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel yang terdapat di dalam suatu penelitian harus 

ditentukan terlebih dahulu sebelum metode pengumpulan data dan analisa data. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu satu variabel tergantung dan satu 

variabel bebas. 

1. Variabel tergantung : Perilaku Prososial  

2. Variabel bebas       : Locus of Control Internal 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1. Perilaku Prososial Pramuka Remaja 

Perilaku prososial pramuka remaja adalah perilaku yang mencakup segala 

bentuk tindakan yang dilakukan remaja untuk menolong orang lain secara sukarela 

tanpa mengambil manfaat untuk diri sendiri demi menjalin hubungan dan 

kepedulian terhadap lingkungan di sekitar yang bertujuan agar remaja dapat 

menjalani peran-peran ataupun tugas-tugas barunya sebagai masyarakat melalui 
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pramuka. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi perilaku 

prososial pada subyek, dan sebaliknya. 

3.3.2. Locus of Control Internal 

Locus of control internal adalah derajat kepercayaan individu bahwa dirinya 

sendirilah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi atau perilaku-perilaku 

dalam kehidupannya. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi 

locus of control internal pada subyek, dan sebaliknya. 

3.4. Subyek Penelitian 

3.4.1. Populasi 

Suatu populasi berarti memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

kelompok lain, populasi diartikan sebagai sebuah kelompok subyek yang akan 

digeneralisasi oleh hasil penelitian (Azwar, 2012). Populasi diartikan sejumlah 

individu yang setidaknya mempunyai satu ciri atau sifat yang sama. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Remaja yang tergabung dalam anggota aktif pramuka ambalan bhakti SMA N 

11 Semarang  

b. Berusia 16 sampai dengan 18 tahun. 

3.4.2. Teknik Sampling 

Sampel ialah sebagian dari populasi. Sampel penelitian ini sampel yang 

memiliki kriteria terdiambil dengan teknik purpossive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel langsung dilakukan diunit sampling dan sampel yang diambil 

adalah sampel yang memiliki kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian 

(Margono, 2004). Sampel dalam penelitian ini adalah remaja yang tergabung 

dalam anggota aktif pramuka ambalan bhakti SMA N 11 Semarang dan berusia 

16 sampai dengan 18 tahun. 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode skala. Skala 

adalah suatu daftar pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh individu. 

Skala berupa kumpulan pernyatan-pernyataan mengenai suatu objek sikap. 

Berdasarkan respon subjek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat 

disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang (Azwar, 2010). Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala locus of control internal dan 

skala perilaku prososial. 

3.5.1. Skala Perilaku Prososial Pada Pramuka Remaja 

Skala perilaku prososial disusun bertujuan untuk mengungkap seberapa 

tinggi perilaku prososial pada remaja pramuka. Skala perilaku prososial disusun 

berdasarkan aspek-aspek, yaitu Altruistic, Complaint, Emotional, Anonymus, dan 

Dire.  

Item yang terdapat pada skala ini dikelompokkan dalam item yang 

terbentuk positif atau favorable dan item yang berbentuk negatif atau unfavorable. 

Setiap item memiliki empat alternative jawaban, yaitu Sangat Sering (SS), Sering 

(S), Kadang-Kadang (KK), dan Tidak Pernah (TP). Untuk favorable, skor tertinggi 

4 diberikan untuk jawaban Sangat Sering (SS), skor 3 diberikan untuk jawaban 

Sering (S), skor 2 diberikan untuk jawaban Kadang-Kadang (KK), dan skor 1 

diberikan untuk jawaban Tidak Pernah (TP). Sebaliknya, untuk item unfavorable, 

skor tertinggi 4 diberikan pada jawaban Tidak Pernah (TP), skor 3 diberikan untuk 

jawaban Kadang-Kadang (KK), skor 2 diberikan untuk jawaban Sering (S), dan 

skor 1 diberikan untuk jawaban Sangat Sering (SS). 
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Tabel 3.1 Blue Print Skala Perilaku Prososial Pada Pramuka Remaja 

Aspek Perilaku 
Prososial 

Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1. Altruistic 
2. Complaint 
3. Emotional 
4. Public 
5. Anonymus 
6. Dire 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Jumlah Item                                       12                           12                     24 

 
3.5.2. Skala Locus of Control Internal 

Skala locus of control internal disusun bertujuan untuk mengungkap locus 

of control internal remaja. Skala locus of control internal disusun berdasarkan 

aspek-aspek, yaitu kemampuan, minat, dan usaha. 

Item yang terdapat pada skala ini dikelompokkan dalam item yang 

terbentuk positif atau favorable dan item yang berbentuk negatif atau unfavorable. 

Setiap item memiliki empat alternative jawaban, yaitu dengan empat pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri responden, yaitu: SS (sangat 

sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS (sangat tidak sesuai). Masing-

masing item menjabarkan indikator yang berbeda dan dibedakan atas dua jenis 

jawaban, yaitu favourable dan unfavourable. Jawaban diberi skor 1 sampai dengan 

4. Untuk jawaban terhadap item favourable, skor 4 jika menjawab SS, skor 3 jika 

menjawab S, skor 2 jika menjawab TS dan skor 1 jika menjawab STS. Untuk 

jawaban terhadap aitem unfavourable, skor 1 jika menjawab SS, skor 2 jika 

menjawab S, skor 3 jika menjawab TS dan skor 4 jika menjawab STS.  
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Tabel 3.2 Blue Print Skala Locus of Control Internal 

Aspek Perilaku 
Prososial 

Item 

Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1. Kemampuan 
2. Minat 
3. Usaha 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

8 
8 
8 

Jumlah Item                                    12                           12                     24 

 
3.6. Uji Coba Alat Ukur 

3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana ketetapan dan 

kecermatan alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Suatu alat ukur dapat 

dikatakan valid apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil ukur sesuai dengan maksud dari pengukuran tersebut. Alat ukur yang valid 

tidak hanya mampu mengungkap data dengan tepat tetapi juga memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Cermat berarti bahwa 

pengukuran tersebut mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang 

sekecil-kecilnya diantara subjek penelitian (Azwar, 2012). Secara singkat validitas 

alat ukur menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur dalam suatu penelitian.  

Validitas penelitian ini akan dicari dengan criteria interval, yaitu 

mengkorelasikan skor masing-masing item dengan memakai teknik korelasi 

Product Moment hasil korelasi yang diperoleh dengan perhitungan tersebut masih 

perlu dikorelasikan kembali karena kelebihan bobot. Kelebihan bobot ini terjadi 

karena skor item yang dikorelasikan dengan skor total ikut serta sebagai 

komponen skor total, yang menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar. Jadi, 

teknik yang dipakai untuk mengkorelasi adalah Part Whole.  
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Pengukuran subjek terdiri dari 2 angket dimana 2 angket tersebut 

merupakan locus of control internal dan perilaku prososial pramuka remaja yang 

kemudian akan dihitung. 

3.6.2.  Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas menunjukkan kemampuan alat ukur mengukur sesuatu secara 

konsisten dari waktu ke waktu. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila 

diperoleh hasil yang sama dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok 

subjek yang sama. 

Pengujian reliabilitas alat ukur menggunakan teknik koefisien Alpha dari 

Cronbach untuk menghasilkan estimasi reliabilitas yang cermat. Semakin besar 

koefisien reliabilitas, berarti semakin kecil kesalahan pengukuran maka semakin 

reliabel alat ukur yang digunakan, namun sebaliknya apabila semakin kecil 

koefisien korelasi maka makin besar kesalahan pengukuran dan semakin tidak 

reliabel alat ukur yang digunakan. 

Pengukuran subjek terdiri dari 2 angket dimana 2 angket tersebut 

merupakan locus of control internal dan perilaku prososial remaja pramuka yang 

kemudian akan dihitung. 

3.2. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah aturan yang digunakan dalam mengelola data yang 

diperoleh,sehingga didapat suatu kesimpulan. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik. Hal ini digunakan untuk mempertimbangkan 

faktor kesalahan. Data yang sudah diperoleh sebagai suatu cara untuk 

mempolakan data sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan (Azwar, 2012). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

korelasi Product Moment. Analisis korelasi Product Moment digunakan untuk 
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mengetahui hubungan antara locus of control internal dengan perilaku prososial 

remaja pramuka. Untuk mempermudah dalam perhitungan, dipergunakan alat 

bantu dari seri program statistik dengan komputer yaitu SPSS.  

 

 


