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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah atau tempat dalam penelitian ini adalah Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, dan subjeknya adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi, Psikologi, dan Teknologi Pertanian Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, yang beretnis Jawa. 

Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berasal 

dari berbagai latar belakang, salah satunya latar belakang etnis yang 

berbeda-beda, seperti etnis Jawa, Tionghoa, dan etnis lainnya. Etnis 

yang jumlahnya cukup banyak adalah etnis Jawa dan Tionghoa. Dalam 

hal perilaku prososial, antara mahasiswa etnis Jawa dan Tionghoa cukup 

beragam. Mahasiswa Jawa cenderung lebih bersedia memberikan 

pertolongan pada temannya yang memiliki etnis Jawa, demikian pula 

pada mahasiswa etnis Tionghoa yang juga memiliki kecenderungan 

lebih bersedia menolong teman dengan etnis Tionghoa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara identitas sosial dengan perilaku prososial mahasiswa 

etnis Jawa terhadap sesama etnis dan etnis Tionghoa. Tujuan penelitian 

selanjutnya adalah untuk mengetahui secara empirik perbedaan perilaku 

prososial pada mahasiswa etnis Jawa terhadap sesama etnis Jawa 

dibandingkan dengan perilaku prososial pada mahasiswa etnis 

Tionghoa. 
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Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang adalah, melalui hasil pengamatan 

ditemukan bahwa peristiwa tingkah laku menolong cukup beragam pada 

beberapa etnis, seperti pada mahasiswa etnis Tionghoa dan Jawa. 

Mahasiswa Jawa cenderung lebih bersedia memberikan pertolongan 

pada temannya yang memiliki etnis Jawa, demikian pula pada 

mahasiswa etnis Tionghoa yang juga memiliki kecenderungan lebih 

bersedia menolong teman dengan etnis Tionghoa. Selain itu, di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai “Perilaku Prososial Mahasiswa Etnis Jawa terhadap 

Sesama Etnis dan Etnis Tionghoa Ditinjau dari Identitas Sosial”. 

Pertimbangan lainnya adalah Universitas yang bersangkutan bersedia 

untuk dijadikan tempat penelitian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan melakukan penyusunan alat 

ukur atau skala, perijinan tempat penelitian, serta uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek 

dan komponen yang telah dikemukakan dalam teori. Di dalam 

penelitian ini digunakan tiga skala, yaitu skala perilaku prososial 

terhadap sesama etnis, skala perilaku prososial terhadap etnis 

Tionghoa, dan skala identitas sosial. Penyajian skala dalam bentuk 

tertutup yaitu subjek penelitian diwajibkan memilih satu jawaban 
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dari beberapa alternatif pilihan yang disediakan. Penyusunan dari 

masing-masing alat ukur dijelaskan sebagai berikut: 

a. Skala Perilaku Prososial terhadap Sesama Etnis 

Skala perilaku prososial terhadap sesama etnis disusun 

berdasarkan aspek-aspek perilaku prososial yaitu aspek menolong 

atau membantu, berbagi, dan aspek berderma. Jumlah item secara 

keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 9 item favourable 

dan 9 item unfavourable. Sebaran item skala perilaku prososial 

terhadap sesama etnis dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Prososial terhadap Sesama 

Etnis 

Aspek Perilaku 

Prososial 
Favourable Unfavourable Total 

Menolong atau 

membantu 
1,7,13 2,8,14 6 

Berbagi 3,9,15 4,10,16 6 

Berderma 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 

 

b. Skala Perilaku Prososial terhadap Etnis Tionghoa 

Skala perilaku prososial terhadap etnis Tionghoa disusun 

berdasarkan aspek-aspek perilaku prososial yaitu aspek menolong 

atau membantu, berbagi, dan aspek berderma. Jumlah item secara 

keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 9 item favourable 

dan 9 item unfavourable. Sebaran item skala perilaku prososial 

terhadap etnis Tionghoa dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5 

Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Prososial terhadap Etnis 

Tionghoa 

Aspek Perilaku 

Prososial 
Favourable Unfavourable Total 

Menolong atau 

membantu 
1,7,13 2,8,14 6 

Berbagi 3,9,15 4,10,16 6 

Berderma 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 

 

c. Skala Identitas Sosial 

Skala identitas sosial disusun berdasarkan komponen-

komponen identitas sosial yaitu komponen kategorisasi, identitas, 

dan komponen perbandingan sosial. Jumlah item secara 

keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 9 item favourable 

dan 9 item unfavourable. Sebaran item skala identitas sosial 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Nomor Item Skala Identitas Sosial 

Komponen Identitas 

Sosial 
Favourable Unfavourable Total 

Kategorisasi 1,7,13 2,8,14 6 

Identitas 3,9,15 4,10,16 6 

Perbandingan sosial 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 

 

2. Tahap Perijinan Penelitian  

Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu peneliti 

mengajukan perijinan untuk penelitian pada pihak-pihak yang terkait 
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secara tertulis. Adapun perijinan ini melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai surat 

perijinan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Surat pengantar tersebut bernomor 

1454/B.7.3/FP/III/2015, tertanggal 05 Maret 2015. 

b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada Wakil Rektor 

Bidang Akademik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

c. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang memberikan ijin dengan mengeluarkan 

surat yang bernomor 0806/B.7.3/Rek/III/2015, tertanggal 11 

Maret 2015. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti menggunakan sistem try out terpakai dalam penelitian 

ini, yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali dan digunakan untuk 

uji coba skala sekaligus sebagai data penelitian. Berdasarkan hasil data 

yang diperoleh, digunakan untuk mencari validitas dan kemudian item-

item yang valid digunakan untuk uji reliabilitas. 

Sebelum melakukan pengambilan data penelitian, dilakukan 

terlebih dahulu try out preliminery, yaitu skala diberikan kepada lima 

subjek untuk menguji apakah kalimat dalam setiap item di skala dapat 

dipahami oleh subjek. Hal ini dilakukan agar dapat dipastikan bahwa 

item yang telah dibuat dapat benar-benar dipahami oleh subjek. 
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Try out preliminery dilakukan selama tiga hari terhadap lima 

subjek, yaitu hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan hari Rabu 

tanggal 11 Maret 2015 di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Berikut laporan hasil try out preliminery yang telah dilakukan: 

1. Subjek pertama menyarankan pada skala I nomor item 16, jawaban 

dari item tersebut adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju supaya lebih jelas maksudnya. Pada subjek 

pertama, sarannya tidak peneliti lakukan karena saran tersebut 

kurang tepat. 

2. Subjek kedua menyarankan pada skala I dan skala II nomor item 3, 

untuk membalik kalimat pernyataan tersebut supaya subjek tidak 

melakukan pengulangan membaca dalam memahami maksud dari 

pernyataan tersebut. Kemudian subjek menanyakan lagi pada skala 

III nomor item 8 maksud dari adatnya orang Jawa yang seperti apa, 

supaya diperjelas lagi adat Jawa yang di maksud oleh peneliti pada 

penelitian ini. Berikut perubahannya: 

a. Skala I nomor item 3: 

Awal mula: “Saya senang berbagi dengan teman yang 

beretnis Jawa ketika saya mendapat hadiah”, diganti menjadi 

“Ketika saya mendapat hadiah, saya senang berbagi dengan 

teman yang beretnis Jawa”. 

b. Skala II nomor item 3: 

Awal mula: “Saya senang berbagi dengan teman yang 

beretnis Tionghoa ketika saya mendapat hadiah” diganti menjadi 
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“Ketika saya mendapat hadiah, saya senang berbagi dengan 

teman yang beretnis Tionghoa”. 

c. Skala III nomor item 8: 

Awal mula: “Dalam bertingkah laku, saya tidak selalu 

mengikuti adatnya orang Jawa” diganti menjadi “Dalam 

bertingkah laku, saya tidak selalu mengikuti adatnya orang Jawa 

(seperti etika, sopan santun, dan lain-lain)”. 

3. Subjek ketiga tidak memberi saran pada nomor item pada semua 

skala, menurutnya semua item sudah dapat dipahami. 

4. Subjek keempat menyarankan pada skala III nomor item 1 untuk 

menambahkan kalimat dalam item, yaitu kesamaan yang seperti apa, 

misalkan selera humor, selera makan, atau cara bicara. Berikut 

perubahannya, awal mula: “Saya merasa memiliki banyak kesamaan 

dengan anggota lain dari etnis Jawa”, diganti menjadi “Saya merasa 

memiliki banyak kesamaan dengan anggota lain dari etnis Jawa 

(seperti selera humor, selera makan, cara berbicara)”. 

5. Subjek kelima menyarankan pada skala III nomor item 13 kata 

“kami” diminta oleh subjek untuk diganti dengan kata “aku” untuk 

lebih menjelaskan bahwa pernyataan tersebut untuk mendukung 

pendapat individu bukan etnis Jawa secara umum. Perubahan pada 

item ini dilakukan peneliti, hanya saja kata “aku” yang diminta oleh 

subjek diganti dengan kata “orang Jawa”. Berikut perubahannya, 

awal mula: “Kebanyakan dari kami memiliki pandangan yang sama 

terhadap etnis lain”, diganti menjadi “Kebanyakan dari orang Jawa 

memiliki pandangan yang sama terhadap etnis lain”. 
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Setelah ditemukan hasil dari try out preliminery, maka peneliti 

merevisi dan selanjutnya turun ke lapangan untuk mengambil data 

penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tujuannya adalah mengambil sampel sebanyak jumlah tertentu 

yang dianggap dapat merefleksikan ciri populasi (Azwar, 2010, h.88). 

Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan jumlah subjek penelitian 

dengan total subjek sebanyak 120 mahasiswa, yang terdiri dari 40 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, 40 mahasiswa Fakultas Psikologi, dan 40 

mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian. 

Dalam penelitian ini penyebaran skala dilakukan di lingkungan 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015. Di 

dalam penelitian ini penyebaran skala dilakukan oleh peneliti dengan 

cara mendatangi masing-masing subjek secara individual. Berikut 

keterangannya: 

1. Senin, 23 Maret 2015 pada jam 12.30-15.45 WIB di Gedung Justinus 

bertemu dengan mahasiswa fakultas Ekonomi, subjek perempuan 

berjumlah 12 dan laki-laki berjumlah 8. Hari pertama bertemu 

dengan 20 subjek. 

2. Selasa, 24 Maret 2015 pada jam 14.00-16.30 WIB di Gedung 

Justinus bertemu lang dengan mahasiswa fakultas Ekonomi, subjek 

perempuan berjumlah 10 dan laki-laki berjumlah 10. Hari kedua 

bertemu dengan 20 subjek. 



 

 

 

 

47 

 

3. Rabu, 25 Maret 2015 pada jam 11.00-16.00 WIB di Gedung 

Antonius, dan mendapatkan subjek perempuan 21 dan laki-laki 19. 

Penelitian hari ketiga ini dalam sehari dapat menemukan 40 subjek. 

4. Kamis, 26 Maret 2015 pada jam 09.30-14.00 WIB di Gedung 

Albertus mendapatkan subjek laki-laki 9 dan perempuan 3. 

Penelitian hari keempat ini mendapatkan 12 subjek karena sangat 

sulit untuk menemukan mahasiswa yang beretnis jawa di Fakultas 

Teknologi Pangan. 

5. Jumat, 27 Maret 2015 pada jam 13.00-16.00 WIB di Gedung 

Albertus. Penelitian hari kelima peneliti bertemu dengan mahasiswa 

Fakultas Teknologi Pangan yang berjumlah 28 subjek, di mana laki-

laki 14 dan perempuan 14. Sangat bersyukur mendapat subjek 

Beretnis Jawa di Fakultas Teknologi Pangan, karena mahasiswanya 

kebanyakan Beretnis Tionghoa. 

Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencatatan 

data dan membuat tabulasi data untuk kemudian dilakukan 

penghitungan. Penghitungan validitas pada penelitian ini adalah 

validitas item, dengan menggunakan alat bantu komputer (SPSS Release 

13.0). Penghitungan validitas item pada masing-masing skala 

menggunakan teknik korelasi product moment yang selanjutnya 

dikoreksi dengan korelasi part whole. Penghitungan reliabilitasnya 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang dibuat adalah sebagai berikut: 
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1. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Prososial terhadap 

Sesama Etnis 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas skala perilaku 

prososial terhadap sesama etnis diperoleh hasil bahwa dari 18 item 

terdapat 15 item valid dan 3 item yang gugur dengan taraf 

signifikansi 5% dengan koefisien yang berkisar antara 0,319-0,629. 

Hasil selengkapnya dari skala perilaku prososial terhadap sesama 

etnis dapat dilihat pada lampiran C-1, sedangkan sebaran item yang 

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Perilaku Prososial terhadap Sesama Etnis 

Aspek Perilaku 

Prososial 
Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Menolong atau 

membantu 
1,7,13 2*,8*,14 4 

Berbagi 3,9,15 4,10*,16 5 

Berderma 5,11,17 6,12,18 6 

Total Item Valid 9 6 15 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 

Koefisien reliabilitas alpha skala perilaku prososial terhadap 

sesama etnis adalah sebesar 0,832. Alat ukur ini tergolong reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan 

reliabilitas skala perilaku prososial terhadap sesama etnis 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1. 
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2. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Prososial terhadap 

Etnis Tionghoa 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas skala perilaku 

prososial terhadap etnis Tionghoa diperoleh hasil bahwa dari 18 item 

terdapat 15 item valid dan 3 item yang gugur dengan taraf 

signifikansi 5% dengan koefisien yang berkisar antara 0,456-0,634. 

Hasil selengkapnya dari skala perilaku prososial terhadap etnis 

Tionghoa dapat dilihat pada lampiran C-2, sedangkan sebaran item 

yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Perilaku Prososial terhadap Etnis Tionghoa 

Aspek Perilaku 

Prososial 
Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Menolong atau 

membantu 
1,7*,13 2,8,14 5 

Berbagi 3,9,15 4,10,16* 5 

Berderma 5,11,17 6,12*,18 5 

Total Item Valid 8 7 15 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 

Koefisien reliabilitas alpha skala perilaku prososial terhadap 

etnis Tionghoa adalah sebesar 0,884. Alat ukur ini tergolong reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan 

reliabilitas skala perilaku prososial terhadap etnis Tionghoa 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2. 
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3. Validitas dan Reliabilitas Skala Identitas Sosial 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

identitas sosial diperoleh hasil bahwa dari 18 item terdapat 14 item 

valid dan 4 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% dengan 

koefisien yang berkisar antara 0,322-0,683. Hasil selengkapnya dari 

skala identitas sosial dapat dilihat pada lampiran C-3, sedangkan 

sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Identitas Sosial 

Komponen Identitas 

Sosial 
Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Kategorisasi 1,7,13* 2,8,14* 4 

Identitas 3*,9,15 4,10,16 5 

Perbandingan sosial 5,11,17 6*,12,18 5 

Total Item Valid 7 7 14 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 

Koefisien reliabilitas alpha skala identitas sosial adalah 

sebesar 0,863. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala 

identitas sosial selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-3. 

 


