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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan desain 

korelasional. Azwar (2008) menjelaskan metode kuantitatif menekankan hasil pada 

data yang berupa numerical dengan pengolahan statistik. Sedangkan desain 

korelasional merupakan studi korelasi yang mengkaji hubungan dua variabel 

maupun lebih dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana variasi satu variabel 

berkorelasi dengan variabel lainnya (Sukardi, 2009).   

Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah perilaku prososial, sedangkan variabel terikatnya adalah psychological 

well-being. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara perilaku 

prososial dan psychological well-being pada remaja awal.  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

   Variabel bebas: perilaku prososial  

Perilaku prososial merupakan perilaku yang meliputi seberapa sering 

seorang individu melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memberikan 

keuntungan bagi satu ataupun banyak orang yang dilakukan dengan keadaan 

sukarela atau tanpa paksaan, dimana pelaku tindakan juga ikut merasakan 

keuntungan. Tindakan tersebut meliputi berbagi, menolong, merawat, dan merasa 

empati pada orang lain. 
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Menurut Caprara et al. (2005) perilaku prososial dapat dilihat dari 5 bentuk 

sebagai berikut:  

1. Berbagi (sharing) yakni seberapa sering seseorang mau berbagi kepada 

orang lain.  

2. Menolong (helping) yakni seberapa sering individu mau membantu orang 

lain yang membutuhkan.  

3. Merawat (taking care of) yakni seberapa sering individu mau merawat 

orang-orang yang membutuhkan. 

4. Merasa empati dengan orang lain (feeling emphatic with others) yakni 

seberapa sering individu merasakan empati kepada orang-orang yang 

membutuhkan.  

Skor total yang diperoleh dari hasil skala perilaku prososial menggambarkan 

perilaku prososial pada remaja awal. Semakin tinggi skor total yang diperoleh 

menyimpulkan semakin sering remaja awal melakukan perilaku prososial. 

Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh maka semakin jarang remaja 

awal melakukan perilaku prososial.  

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat: psychological well-being 

Psychological well-being merupakan seberapa baik kesejahteraan 

psikologis yang dimiliki seorang individu. Psychological well-being merupakan 

keadaan psikologis yang bebas dari ganguan mental serta adanya keberfungsian 

individu secara fisik, emosional dan psikologis.   
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Menurut Ryff dan Keyes (1995) psychological well-being dapat dilihat dari 

enam dimensi, sebagai berikut:  

1. Self-acceptance yakni seberapa baik penerimaan terhadap keadaan diri, 

baik itu sisi kekurangan dan kelebihan serta seberapa tinggi pemaknaan 

positif akan setiap pengalaman. 

2. Positive relations with others yakni seberapa baik kualitas relasi 

individu dengan orang lain, yaitu adanya kualitas hubungan yang hangat 

dan positif.  

3. Autonomy yakni seberapa baik kemandirian dan standard internal 

individu yang dapat dilihat dari kemampuan individu untuk tidak 

terpengaruh dan mampu menolak tekanan sosial yang tidak sesuai.  

4. Environmental mastery yakni sebarapa baik individu dalam 

mengendalikan lingkungan yang tidak sesuai dan mengubahnya menjadi 

lingkungan yang sesuai.  

5. Purpose in life yakni seberapa baik individu mampu untuk membentuk 

tujuan hidup dan menetapkan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.   

6. Personal growth yakni seberapa baik individu dalam mengembangkan 

diri secara realistik dan berkelanjutan. 

    Skor total yang diperoleh dari hasil skala psychological well-being 

menggambarkan baik atau buruknya psychological well-being individu. Semakin 

tinggi skor total yang diperoleh menunjukkan keadaan psychological well-being 

yang semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh 

menunjukkan keadaan psychological well-being yang semakin buruk. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1  Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode yang digunakan adalah metode survei. Sugiyono (2009) 

menyatakan bahwa metode survei merupakan metode penelitian dengan 

menekankan konsep pengambilan sampel dari satu populasi dengan tujuan untuk 

memecahkan masalah yang menjadi tujuan akhir penelitian. Alat pengumpul data 

yang digunakan adalah skala. Skala yang digunakan bertujuan untuk mengukur 

perilaku prososial dan psychological well-being. 

3.3.1.1 Skala Perilaku Prososial 

Skala perilaku prososial dalam penelitian ini menggunakan skala hasil 

modifikasi yang dikembangkan oleh Caprara et al. (2005) yaitu prosocialness scale. 

Alat ukur perilaku prososial bertujuan untuk mengukur sering atau tidaknya 

seorang individu melakukan perilaku prososial. Skala ini merupakan skala 

unidimensional yang terdiri dari 16 aitem yang secara keseluruhan merupakan 

aitem favorable atau aitem bermuatan positif.  

Dalam mengerjakan skala, responden diminta untuk melingkari angka 1 

sampai angka 6 sesuai dengan derajat keseringan responden terhadap aitem yang 

ada. Semakin besar angka yang dipilih (mendekati angka 6) menunjukkan bahwa 

responden semakin sering melakukan pernyataan yang terdapat dalam aitem. 

Sebaliknya, semakin kecil angka yang dipilih (mendekati angka 1) menunjukkan 

bahwa responden semakin jarang melakukan pernyataan yang terdapat dalam 

aitem.  
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3.3.1.2 Skala Psychological Well-Being 

           Skala psychological well-being dalam penelitian ini menggunakan skala 

hasil modifikasi yang dikembangkan oleh Ryff (dalam Lee, 2014), yaitu Ryff’s 

Psychological Well-Being Scale (RPWB). Alat ukur ini bertujuan untuk mengukur 

baik atau buruknya psychological well-being seorang individu. Skala tersebut 

disusun berdasarkan enam dimensi psychological well-being. Skala RPWB yang 

digunakan memiliki aitem sebanyak 42, dengan jumlah aitem favorable sebanyak 

20 aitem dan jumlah aitem unfavorable sebanyak 22 aitem. 

Pengerjaan skala psychological well-being, yaitu dengan meminta responden 

melingkari angka 1 sampai angka 6 sesuai dengan derajat kesesuaian responden 

terhadap aitem yang ada. Semakin besar angka yang dipilih (mendekati angka 6) 

menunjukkan bahwa keadaan responden semakin sesuai dengan pernyataan yang 

terdapat dalam aitem.  Sebaliknya, semakin rendah angka yang dipilih (mendekati 

angka 1) menunjukkan bahwa keadaan responden semakin tidak sesuai dengan 

pernyataan yang terdapat dalam aitem. Berikut Tabel 3.1 menggambarkan blue 

print skala psychological well-being.  

Tabel 3.1 

Blue Print Rryff’s Psychological Well-Being Scale 

 

Dimensi   Aitem Total 

Favorable  Unfavorable  

Self-Acceptance 6,12,24,42 18,30,36               7 

Positive Relations 4,22,28,40 10,16,34 7 

Autonomy 1,7,25,37 13,19,31 7 

Environmental Mastery 2,8,20,38 14,26,32 7 

Purpose in life 29,35 5,11,17,23,41 7 

Personal Growth 9,21 3,15,27,33,39 7 

Total 20 22 42 
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3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji coba terpakai untuk menguji 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan. Azwar (2013) menyatakan 

bahwa validitas merupakan sejauh mana kecermatan dari sebuah instrumen 

penelitian dalam melakukan fungsi pengukuran. Ketepatan sebuah alat ukur 

berkontribusi dalam menghasilkan data yang sahih, sehingga disimpulkan validitas 

sesuatu alat ukur yang tinggi menunjukkan bahwa alat ukur telah sesuai dengan 

tujuan diadakannya pengukuran, sedangkan alat ukur yang memiliki validitas 

rendah menghasilkan data penelitian yang kurang sahih dan tidak mengukur apa 

yang menjadi tujuan penelitian.  

Penelitian ini menggunakan uji validitas isi (content validity). Validitas 

aitem dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation (CITC). Aitem pada 

penelitian ini dikatakan valid jika mendapatkan nilai koelasi rxy >  0,3 dan p < 0,05 

(Azwar, 2013).  

Alat ukur yang dikategorikan memiliki validitas yang baik haruslah 

memiliki reliabilitas yang baik. Azwar (2013) menyatakan bahwa reliabilitas adalah 

tingkat kepercayaan sebuah alat ukur. Reliabilitas yang tinggi dalam sebuah 

pengukuran menghasilkan data reliabel atau hasil pengukuran dapat dipercaya.  

Reliabilitas alat ukur diuji menggunakan metode Cronbach Alpha dengan 

bantuan program SPSS. Skala yang dapat dinyatakan sebagai skala yang reliabel 

jika Cronbach Alpha α > 0,7 (Azwar, 2013).  
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3.3.2.1 Skala Perilaku Prososial 

Reliabilitas prosocialness scale dalam penelitian Caprara et al. (2005) 

mendapat hasil sebesar α = 0,91. Kemudian, prosocialness scale mendapatkan nilai 

CITC yang memiliki rentang 0,47 sampai 0,73. Pada penelitian ini, didapatkan nilai 

Cronbach Alpha sebesar α = 0,85. Dengan nilai CITC yang berkisar antara 0,359 

sampai 0,565. Hasil Cronbach Alpha dan nilai CITC menunjukkan bahwa skala ini 

valid dan reliabel.  

3.3.2.2 Skala Psychological Well-Being 

Hasil uji reliabilitas skala psychological well-being yang dilakukan oleh 

Lee (2014) menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar α = 0,71 - 0,88. Skala 

RPWB 42 aitem memiliki nilai validitas yang cukup tinggi, melalui analisis 

konstrak didapatkan validitas sebesar -0,54 sampai 0,58. 

Pada penelitian ini, didapatkan nilai Cronbach Alpha sebesar α = 0,80. 

Kemudian hasil CITC yang dimulai dari 0,035 sampai 0,520. Peneliti menyadari 

bahwa terdapat aitem dengan nilai korelasi rxy < 0,3. Peneliti tidak melakukan 

eliminasi aitem dengan nilai korelasi rxy < 0,3 karena nilai Cronbach Alpha yang 

didapatkan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel (α > 0,7).  Kemudian, 

Natalya (2016) menyatakan bahwa nilai korelasi rxy < 0,3 tidak memberikan 

pengaruh perubahan nilai reliabilitas yang signifikan. 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012) populasi merupakan wilayah keseluruhan subyek 

yang akan diteliti berdasarkan kualitas dan karakteristik tertentu. Sedangkan, 
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sampel merupakan sebagian kecil dari jumlah populasi, karena sampel merupakan 

bagian dari populasi maka sampel harus memiliki karakteristik atau ciri khas dari 

populasinya.  

Populasi dan sampel remaja awal dalam penelitian ini adalah siswa yang 

masih berstatus aktif di SMP “X” di Surabaya, dengan rentang usia 12-15 tahun. 

Berdasarkan keterangan dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

(Depdiknas, 2004) siswa SMP di Indonesia berada dalam rentang usia 13-15 tahun, 

sehingga berdasarkan rentang usia tersebut disimpulkan bahwa siswa SMP berada 

dalam kategori remaja awal. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 

sebanyak 153 orang siswa.  

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan adalah Total Population Study, yakni teknik 

sampling yang memiliki ketentuan bahwa jumlah sampel yang digunakan sama 

dengan jumlah populasi yang ada (Sugiyono, 2007).  

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas 

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk mengkaji distribusi data 

apakah termasuk distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Data dinyatakan 

berdistribusi normal apabila memenuhi taraf signifikansi p > 0,05.  

3.5.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi Pearson 

Product Moment dengan tujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antar variabel 
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penelitian (Riduwan, 2012).  Data dinyatakan memiliki korelasi apabila didapatkan 

nilai p-value < 0,05. 

  


