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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif korelasional. Data berbentuk angka yang diperoleh dalam sebuah 

penelitian ini membuat penelitian ini dapat di kategorikan menggunakan metode 

kuantitatif (Sangadji & Sopiah 2010). Menurut Subjana dan Ibrahim (2007), 

penelitian korelasional merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan tujuan 

untuk melihat keterkaitan antara variabel. Penelitian ini ingin menguji hubungan 

faith maturity dengan perilaku prosiosial mahasiswa Kristen yang merantau di 

Surabaya. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab munculnya 

vairabel terikat (Cresswell, 2010). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

faith maturity.  

3.2.2 Faith Maturity 

Faith maturity mencerminkan sejauh mana seseorang berkomitmen dan 

prioritas kepada kenyakinannya, seperti frekuensi berdoa, dukungan terhadap 

persamaan ras dan perilaku bersosial yang terdiri dari aspek vertical dan 
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horizontal (Benson, Donahue, & Erickson, 1993). Aspek faith maturity vertikal 

digambarkan sejauh mana seseorang percaya dalam kekuasaan dan karunia 

Tuhan, sedangkan aspek faith maturity horisontal menggambarkan sejauh mana 

seseorang peduli terhadap lingkungan sekitar. 

Semakin tinggi skor total yang didapat dalam aspek vertikal dan horizontal, 

maka semakin tinggi faith maturity yang dimiliki individu.  

 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat dari variabel bebas 

(Cresswell, 2010). Variabel terikat di penilitian ini adalah Perilaku prososial. 

3.2.2.1 Perilaku Prososial 

Perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang memberikan dampak 

yang positif atau menguntungkan bagi orang lain yang menerimanya meliputi 

berbagi, kerjasama, menyumbang, menolong, kejujuran, kedermawaan Eisenberg 

dan Mussen (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2006).  

Semakin tinggi skor total yang didapat dalam aspek berbagi, kerjasama, 

menyumbang, menolong, kejujuran, kedermawaan maka semakin tinggi perilaku 

prososial yang dimiliki individu.  
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan survei online. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner, 

dari hasil kuesioner tersebut peneliti akan mendapatkan tanggapan dari subjek 

yang mengisi. Tujuan dalam penelitian adalah ingin melihat ketertarikan faith 

maturity mahasiswa Kristen yang merantau di Surabaya dikorelasikan dengan 

variabel perilaku prososial.  

3.3.1.1 Skala Faith maturity 

Skala faith maturity yang dipakai adalah skala FMS (Faith Maturity Scale) 

milik Benson et al. (1993), yang telah dimodifikasi oleh Chang-Ho C. Ji (2004), 

hasil modifikasi menghasilkan perubahan jumlah aitem, jumlah aitem yang 

sebelumnya berjumlah 38 aitem menjadi 12 aitem.  

Proses adaptasi dilakukan oleh peneliti adalah menerjemahkan skala asli 

yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan proses selanjutnya dilakukan uji 

bahasa kepada sepuluh responden yang sesuai kriteria dalam penelitian ini. 

Tujuan dilakukan uji bahasa adalah untuk memastikan subjek mengerti dan 

paham dengan semua pernyataan yang ada dalam skala. Berikut ini adalah blue 

print skala Faith maturity. 
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Tabel 3.1 Blueprint Faith maturity 

No.  Aspek-aspek     Aitem   

  Total   

       Favorable 

1. Vertical 2,4,6,8,10,12      6 

2. Horizontal 1,3,5,7,9,11      6 

Total        12 

 Bentuk skala ialah faith maturity menggukan skala likert, yang terdiri dari 

empat respon jawaban yaitu : 

Tabel 3.2 Skoring Skala Faith maturity 

  Keterangan    Favorable 

 Sangat Sesuai     4 

Sesuai     3 

Tidak Sesuai     2 

Sangat Tidak Sesuai   1 

 

3.3.1.1 Skala Perilaku Prososial 

Skala perilaku prososial dalam penelitian ini menggunakan skala aspek-

aspek perilaku prososial menurut Eisenberg dan Mussen (dalamDayakisni dan 

Hudaniah, 2006). Berikut ini blue print skala perilaku prososial 
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Tabel 3.3 Blueprint Perilaku Prososial 

No. Aspek-aspek Perilaku   Favorable Unfavorable  Total 

Prososial 

1. Berbagi   1,8,26  9,15,21  6 

2. Kerjasama   2,3,14  7,10,16,20  7 

3. Menyumbang   17,22,27 4,11,29  6 

4. Menolong   5,23,32 24,30    5 

5. Kejujuran   12,33  18,28    4 

6. Kedermawanan  6,25,31 13,19    5 

Total   33 

 

Bentuk skala perilaku prososial ialah menggukan skala likert, yang terdiri 

dari empat respon jawaban yaitu : 

 

Tabel 3.4 Skoring Skala perilaku prososial 

  Keterangan    Favorable 

 Sangat Sesuai     4 

Sesuai     3 

Tidak Sesuai     2 

Sangat Tidak Sesuai   1 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Peneliti melakukan uji bahasa kepada sepuluh orang untuk mengetahui 

apakah subjek dapat memahami pernyataan-pernyataan yang terpapar dalam alat 

ukur yang digunakan. Validitas merupakan suatu bentuk ukuran yang bisa 



24 
 

membuktikan bahwa tingkat-tingkat dari kevalidan atau kesahihan dari suatu 

intrumen penelitian. Instrumen ini bisa dikatakan valid berarti jika instrumen itu 

membuktikan bahwa alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data valid 

atau dalam kata lain bisa digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur 

(Arikanto, 2002). 

Peneliti melakukan beberapa prosedur untuk mendapatkan alat ukur yang 

valid. Prosedur yang dilakukan adalah uji bahasa dan uji statistik terhadap alat 

ukur. Reliabilitis diuji dengan teknik Cronbach’sAlpha yang akan menghasilkan 

koefisien reliabilitas. Jika nilai Cronbach’sAlpha mendekati (1) menunjukkan 

bahwa pengukuran yang di pakai benar-benar mengukur apa yang hendak diukur 

(Lspr. 2010) 

3.3.2.1 Skala Faith Maturity 

 Reliabilitas skala faith maturity vertical dan horizontal berjumlah 12 

aitem dalam penelitian Chang-ho C (2004), mendapatkan hasil sebesar 

Cronbach’sAlpha α = 0,93 dan konsitensi internal dua aspek faith maturity adalah 

0,74 dan 0,85.hasil tersebut memiliki reliabitas yang baik.  

Reliabitas faith maturity dalam penelitian di lakukan dua kali putaran, 

putaran pertama mendapat hasil Cronbach’sAlpha sebesar α = 0,774, dengan nilai 

CITC dimulai dari 0,079 sampai 0,545. Kemudian dilakukan putaran kedua 

dengan mengeluarkan  aitem nomor 1, menghasilkan Cronbach’sAlpha sebesar α 

= 0,802, dengan nilai CITC dimulai dari 0,283 sampai 0,595. Hasil dari 

Cronbach’sAlpha dan CITC menunjukkan bahwa skala ini valid dan reliabel. 
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3.3.2.1 Skala Perilaku Prososial 

 Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan eliminasi satu 

kali, sebelum dilakukan eliminasi menghasilkan Cronbach’sAlpha sebesar α = 

0,854 dan nilai CITC  dimulai dari -,106 sampai 0,623, kemudian aitem nomor 5 

di eliminasi dan menghasilkan Cronbach’sAlpha sebesar α = 0,862 dan nilai 

CITC  dimulai dari 0,103 sampai 0,661. Hasil dari Cronbach’sAlpha dan CITC 

menunjukkan bahwa skala ini valid dan reliabel. 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Pengertian populasi menurut Sangadji dan Sopiah (2010) adalah wilayah 

generalisasi. Wilayah tersebut terdiri atas subjek atau obyek yang memiliki 

karakteristik dan kualitas tertentu (Sangadji dan Sopiah, 2010). Arti sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki populasi (Sangadji & 

Sopiah, 2010). Populasi yang dalam penelitian ini adalah mahasiswa Kristen yang 

berasal dari luar kota Surabaya dan tengah merantau ke Surabaya untuk 

menempuh pendidikan S1, namun populasi mahasiswa Kristen yang merantau di 

Surabaya tidak diketahui sehingga peneliti menggunakan rumus. Rumus yang 

digunakan adalah rumus Wibisono dalam Ridwan dan Akdon (2013). Berikut 

rumus yang digunakan sebagai berikut : 

Rumus Wibisono : 
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 Zα/2 σ  
2 

   n =     

   e     

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

Zα = nilai table  

Z = 0.05 

σ = Standar deviasi populasi 

e = Tingkat kesalahan 

 

   (1.96).(0,25)  
2
 

 = 96,04 

     e 

 

Keterangan : 

n = 96,04 dibulatkan 97 

Zα = 1.96  Z = 0.05 

σ = 0,25 

e = 0,05 

 Karena σ tidak di ketahui maka peneliti menggunakan s dari sampel 

sebelumnya (untuk n ≥ 30) yang memberikan estimilasi terhadap σ, maka standar 

deviasi populasinya adalah 0,25. Jika menggunakan tingkat presisi 5%, tingkat 

kepercayaan 95%, dan error estimasi µ kurang dari 0,05. Karena α=0,05 maka 

Zα,05 = 1.96.  
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Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Wibisono, maka didapatkan 

sampel sebanyak 96,04 ≈ 97 orang. Namun total responden dalam penelitian ini 

sebanyak 100 responden, melebihi yang seharusnya. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Peneliti mengambil data dengan menggunakan metode convenience 

sampling. Convenience sampling merupakan metode pencarian sampel yang 

mudah di hubungi atau mudah di jumpai (Sudaryono, 2017). Kriteria sampel 

penilitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 di 

Surabaya dan berasal dari luar kota Surabaya. 

3.5 Analisas Data 

3.5.1 Uji Asumsi 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan data yang diteliti dengan 

data berdistribusi normal berdasarkan rata-rata (mean) dan standar deviasi 

(Ghasemi & Zahediasl, 2012). Peneliti melakukan uji normalitas melalui 

Kolmogorov Smirnov dengan bantuan Program SPSS. Data dapat dikatakan 

normal apabila nilai signifikasi p> 0.05. Begitu juga sebaliknya, jika nilai 

signifikasi (p-value)< 0.05 data dikatakan tidak normal. 
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3.5.1.2 Uji Linear 

 Uji linear dilakukan untuk mengetahui kedua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidal secara signifikan. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear apabila signifikan (linearity) kurang dari 0,05. 

3.5.2 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan menggunakan korelasi korelasi Pearson untuk 

membuat keputusan yang didasari dari hasil analisa data. Uji hipotesis dinyatakan 

signifikan apabila nilai p<0.5 (Nawari, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


