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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan menggunakan alat – alat 

atau instrumen yang berupa angka, sehingga data yang ada berupa bilangan (nilai, 

skor, peringkat atau frekuensi) dan data tersebut diolah secara matematis. Proses 

analisis ini menekankan pada data angka (numerical). Metode penelitian kuantitatif 

ini menggunakan hasil statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis dari 

suatu penelitian yang dilakukan (Azwar, 2017) yang memiliki sifat spesifik dan 

dapat berfungsi untuk memprediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi 

variabel yang lainnya.  

3.2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk 

mempengaruhi variabel tersebut. Azwar (2017) mengatakan bahwa penelitian 

korelasional bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana variasi yang dimiliki suatu 

variabel berkaitan dengan variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi. 

3.3.  Identifikasi Variabel Penelitian 

 Pada penelitian ini, variabel-variabel yang akan ditelititi adalah: 

1. Variable tergantung : Perilaku Prososial Pelanggan Kedai Kopi 

2. Variable bebas : Kecerdasan Emosi 
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3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel pada sebuah penelitian diberikan dengan 

tujuan untuk menghindari dari kesalahan atau perbedaan penangkapan arti 

mengenai data yang hendak dikumpulkan untuk menentukan alat ukur yang akan 

digunakan dalam suatu penelitian yang dilakukan. Definisi operasional variabel-

variabel dalam penelitian ini meliputi: 

3.4.1. Perilaku Prososial Pelanggan Kedai Kopi 

Perilaku prososial pada pelanggan kedai kopi adalah perilaku menolong 

atau menguntungkan orang lain yang dilakukan oleh pelanggan kedai kopi dengan 

sukarela untuk individu atau kelompok tanpa adanya suatu motivasi tertentu atau 

mengharapkan suatu imbalan dari pihak yang diuntungkan. Untuk mengukur 

perilaku prososial, peneliti menggunakan skala yang disusun bedasarkan 

beberapa aspek perilaku prososial, yaitu aspek persahabatan, kerjasama, 

menolong, bertindak jujur, dan berderma. Apabila skor atau nilai yang ditunjukkan 

pada skala tersebut semakin tinggi maka semakin tinggi pula perilaku prososial 

subjek. 

3.4.2. Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam memahami diri 

sendiri dan orang lain serta dapat mengelola emosinya. Kemampuan tersebut 

digunakan untuk mengambil keputusan dalam bertindak. 

Skala atau alat ukur yang digunakan peneliti untuk mengukur variabel 

dalam penelitian ini disusun berdasarkan aspek – aspek kecerdasan emosi, yaitu 

aspek mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali 

emosi orang lain, dan membina hubungan. Apabila skor atau nilai yang ditunjukkan 
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pada skala tersebut semakin tinggi maka semakin tinggi pula kecerdasan emosi 

subjek. 

3.5. Subjek Penelitian 

3.5.1. Populasi 

Subjek merupakan sumber pada penelitian dikarenakan subjek memiliki 

data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Menurut Azwar (2017), subjek 

dalam suatu penelitian adalah semua individu yang akan dikenai hasil dari 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan kumpulan dari beberapa subjek dinamakan 

populasi. Populasi dari penelitian berarti sekumpulan objek/subjek yang kualitas 

dan karakteristiknya sesuai dengan yang dimaksud oleh peneliti dan akan 

digeneralisasikan dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2011). Sehingga populasi 

dari penelitian ini adalah para pelanggan kedai kopi Folkafe Semarang yang 

berusia 20-30 tahun dan datang minimal dua kali seminggu selama dua bulan. 

3.5.2. Teknik pengambilan sampel 

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diobservasi atau 

diteliti dan hasil dari itu dapat digeneralisasikan (Nurhayati, 2008). Peneliti 

menggunakan teknik incidental sampling dalam memilih sampel (Sugiyono, 2011). 

Peneliti menggunakan teknik ini karena dirasa akan memudahkan saat peneliti 

hendak mencari subjek secara “kebetulan” asalkan memenuhi kriteria subjek yang 

dibutuhkan. Teknik incidental sampling ini diharapkan akan membantu peneliti 

mendapatkan sampel untuk penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian.  

3.6. Teknik pengumpulan data 

 Pengumpulan data penting dilakukan untuk memperoleh informasi dalam 

suatu penelitian. Skala merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Skala 
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memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai bentuk alat 

pengumpulan data yang lain (Azwar, 2017). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala untuk megukur perilaku 

prososial pada pelanggan kedai kopi dan kecerdasan emosi. Dimana skala 

perilaku prososial mengungkapkan perilaku prososial dan skala kecerdasan emosi 

mengungkapkan kecerdasan emosi. 

Setiap pernyataan yang terdapat dalam skala perilaku prososial yang 

digunakan ini subjek memiliki empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Sering (SS), 

Sering (S), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). Ada dua macam pernyataan dalam 

skala penelitian, yaitu favourable (pernyataan yang memihak atau mendukung 

objek) dan pernyataan unfavourable (pernyataan yang tidak memihak atau 

mendukung objek). Skor yang diberikan untuk item pada pernyataan favourable 

adalah 4 untuk jawaban Sangat Sering (SS), 3 untuk jawaban Sering (S), 2 untuk 

jawaban Jarang (J), dan untuk jawaban Tidak Pernah (TP) diberikan skor 1. Pada 

pernyataan unfavourable, jawaban Sangat Sering (SS) mendapat skor 1, skor 2 

diberikan untuk jawaban Sering (S), skor 3 untuk jawaban Jarang (J), sedangkan 

untuk jawaban Tidak Pernah (TP) diberikan skor 4.  

Sedangkan skala kecerdasan emosi yang digunakan ini subjek memiliki 

empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Skor yang diberikan untuk item pada pernyataan 

favourable adalah 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), 3 untuk jawaban Sesuai 

(S), 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS) diberikan skor 1. Pada pernyataan unfavourable, jawaban Sangat Sesuai 

(SS) mendapat skor 1, skor 2 diberikan untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk 
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jawaban Tidak Sesuai (TS), sedangkan untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) 

diberikan skor 4. 

3.6.1. Skala perilaku prososial 

 Peneliti membuat item untuk skala perilaku prososial sebanyak 30 item 

yang diambil dari aspek-aspek perilaku prososial. Aspek-aspek tersebut terdiri dari 

aspek kerjasama, persahabatan, menolong, bertindak jujur, dan berderma. 

Semakin tinggi skor pada skala, semakin tinggi perilaku prososial subjek. 

Tabel 3.1. 

Blue print skala Perilaku Prososial  

No  Aspek-aspek perilaku prososial Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Kerjasama 3 3 6 

2 Persahabatan 3 3 6 

3 Menolong 3 3 6 

4 Bertindak jujur 3 3 6 

5 Berderma 3 3 6 

 Jumlah  15 15 30 

 

3.6.2. Skala kecerdasan emosi 

Skala kecerdasan emosi disusun berdasarkan aspek-aspek kecerdasan 

emosi, yaitu aspek mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Semakin tinggi skor pada 

skala, maka semakin tinggi kecerdasan emosi subjek, begitu pula sebaliknya. 

 

 

 

 



 29 

Tabel 3.2. 

Blue print skala Kecerdasan Emosi 

No  Aspek-aspek kecerdasan emosi Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Mengenali emosi diri 3 3 6 

2 Mengelola emosi 3 3 6 

3 Memotivasi diri sendiri 3 3 6 

4 Mengenali emosi orang lain 3 3 6 

5 Membina hubungan 3 3 6 

 Jumlah  15 15 30 

 

3.6.3. Validitas Item dan Reliabilitas 

1. Validitas item 

Suatu instrumen pada penelitian baru bisa disebut valid apabila telah dapat 

mengukur yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011). Validitas berhubungan erat 

dengan tujuan ukur, sehingga tiap skala hanya dapat menghasilkan data yang 

valid untuk suatu tujuan ukur pula (Azwar, 2017). Ada dua jenis validitas, salah 

satu dari dua jenis tersebut adalah validitas isi. Validitas isi merujuk pada elemen 

alat ukur yang digunakan peneliti telah sesuai dan mewakili isi kurikulum yang 

akan diukur (Ihsan, 2015). 

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini adalah 

korelasi product moment. Teknik uji korelasi product moment merupakan sebuah  

cara yang digunakan untuk mengetahui validitas suatu alat dengan membuat 

korelasi skor yang diperoleh setiap skor dengan skor total. Setelah menggunakan 

uji korelasi product moment, peneliti juga bisa menggunakan uji korelasi part-

whole untuk mendapatkan hasil yang lebih cermat serta untuk menghindari 

overestimate.  
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2. Reliabilitas alat ukur 

Dikatakan reliabel apabila suatu alat ukur dapat digunakan secara 

berulang pada penelitian yang sama. Menurut Azwar (2017) reliabilitas merujuk 

pada sejauh mana hasil penelitian akan tetap konsisten apabila dilakukan 

pengukuran dengan alat ukur yang sama terhadap gejala yang sama pula, serta 

alat ukur tersebut memiliki tingkat kecermatan yang tinggi. Lalu untuk mengukur 

reliabilitas angket dapat digunakan teknik formula Alpha Cronbach.  

3.7. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dilanjutkan dengan 

menggunakan uji kuantitatif metode analisis data dengan teknik korelasi product 

moment. Pada penelitian ini peneliti menggunakan product moment untuk 

mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan perilaku prososial 

pelanggan kedai kopi. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


