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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan data instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 

2010). Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian korelasional yang 

menghubungkan  antara variabel (x) bebas dan variable (y) terikat. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat seberapa besar hubungan antara kedua variabel yang akan 

diteliti. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penlitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas (x)  : perilaku prososial 

b. Variabel terikat (y) : kebermaknaan hidup 
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C. Definisi Operasional 

a. Kebermaknaan Hidup  

Kebermaknaan hidup merupakan hal-hal yang dianggap remaja sebagai hal 

yang penting dan berharga yang memiliki nilai-nilai dengan tanggung jawab 

terhadap perilaku (tindakan), serta kemampuan untuk mengarahkan dirinya 

dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Kebermaknaan hidup dapat 

diukur berdasarkan komponen kebermaknaan hidup Menurut Frankl (dalam 

Bastaman, 2007). Komponen kebermaknaan hidup tersebut yaitu: kebebasan 

berkehendak, kehendak hidup bermakna, dan makna hidup. 

b. Perilaku Prososial 

Perilaku prososial adalah perbuatan yang dilakukan remaja yang ditujukan 

kepada orang lain, dan memberikan keuntungan baik fisik maupun psikologis 

untuk orang tersebut. Perilaku prososial diukur menggunakan aspek yang 

dikemukakan oleh Mussen, dkk (dalam Nashori, 2008) yaitu menolong, 

berbagi rasa, kerjasama, menyumbang, dan memperhatikan kesejahteraan 

orang lain. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasai yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010).  
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa atau siswi SMAN 1 

Tapung Hilir  yang berjumlah 404 siswa. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010). Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

kepada populasi, maka sampel diambil secara representatif, artinya sampel 

haruslah mencerminkan dan bersifat mewakili populasi. Menurut Arikunto 

(2002), menyarankan untuk mengambil sampel sebesar 10% - 25% dari 

populasi, apabila jumlah populasi tersebut dalam skala atau jumlah yang 

besar. Jadi sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 25% dari 

404 populasi = 101 sampel.  

Tabel 3.1. Sampel Penelitian 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Sampel 

X X
a 

38 10 

X
b 

36 9 

X
c
 37 9 

X
d
 35 9 

X
e
 39 10 

X
f
 35 9 

XI  

 

XI IPA
a 

32 8 

XI IPA
b
 31 8 

XI IPA
c
 29 7 

XI IPS 
a
 31 8 

XI IPS 
b
 29 7 

XI IPS 
c
 32 8 

Jumlah Total  404 101 
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3. Teknik sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2010). Suatu 

sampel dikatakan random jika setiap unsur memiliki kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel. Uji random dilakukan pada siswa SMAN 1 

Tapung Hilir angkatan 2016/2017 yang dilakukan secara acak dengan cara 

pengundian, dimana setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu 

sesuai dengan jumlah anggota populasi, dan  setiap anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Sehingga 

data penelitian ini memenuhi syarat asumsi bahwa sampel diambil secara 

random. 

 

E. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan 

menggunakan model skala likert. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah 

skala kebermaknaan hidup dan perilaku prososial. 

1.  Skala Kebermaknaan Hidup 

Kebermaknaan hidup diukur menggunakan skala yang disusun berdasarkan 

komponen kebermaknaan hidup menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007). 

Komponen kebermaknaan hidup tersebut yaitu: Kebebasan berkehendak, 

Kehendak hidup bermakna, dan Makna hidup. 
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Keseluruhan angket kebermaknaan hidup berjumlah 40 aitem. Masing-

masing aitem disediakan 4 kategori pilihan jawaban yaitu SS, S, TS, STS. 

Responden diminta untuk memberi tanda checklist (√) pada salah satu 

alternatif jawaban yang tersedia. Dengan skala pada angket kebermaknaan 

hidup tersebut untuk skor favorable adalah SS: 4, S : 3, TS: 2 dan STS : 1. 

Sedangkan sebaliknya untuk skor unfavorable adalah SS : 1, S : 2, TS : 3, 

dan STS : 4. 

Tabel  3.2  Blue Print Skala Kebermaknaan hidup (Try Out) 

No Komponen                Indikator No. Aitem Jumlah  

Favorable Unfavorable 

1 Kebebasan 

berkehenda

k  

a. Dapat menetukan 

pilihan sendiri 
1, 7 26, 40 4 

b. Memiliki rasa 

tanggung jawab atas 

pilihan 

4, 11 29, 33 4 

c. Mengikuti 

aturan/norma dalam 

menentukan pilihan 

5 35 2 

d. Memiliki 

pertimbangan dalam 

mengambil keputusan 

38 36 2 

e. Perasaan puas dengan 

pilihan sendiri 

9 31 2 

2 Kehendak 

hidup 

bermakna 

(Will To 

Meaning) 

a. Hasrat untuk berkarya 34, 39 23, 17, 21 5 

b. Mendambakan 

kehidupan bermakna 

28, 27, 32 37, 25 5 

c. Memiliki kegiatan 

yang bermakna 

16 19 2 

3 Makna 

hidup 

a. Tujuan hidup 12, 14, 15, 

24 

10, 18 5 

b. Hal-hal yang di anggap 

penting / memilki 

makna khusus 

20, 22, 30 2, 3, 6, 8, 13 8 

Jumlah  20 20 40 
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2. Skala Perilaku Prososial 

Perilaku prososial diukur menggunakan skala yang disusun berdasarkan pada 

aspek yang dikemukakan oleh Mussen, dkk (dalam Nashori, 2008) yaitu 

menolong, berbagi rasa, kerjasama, menyumbang, dan memperhatikan 

kesejahteraan orang lain. 

Keseluruhan skala perilaku prososial berjumlah 40 aitem. Masing-masing 

aitem disediakan 4 kategori pilihan jawaban yaitu SS, S, TS, STS. Responden 

diminta untuk memberi tanda checklist (√) pada salah satu alternatif jawaban 

yang tersedia. Dengan skala prilaku prososial tersebut untuk skor favourable 

adalah SS: 4, S : 3, TS: 2 dan STS : 1. Sedangkan sebaliknya untuk skor 

unfavorable adalah SS : 1, S : 2, TS : 3, dan STS : 4. 

Tabel 3.3. Blue Print Skala Perilaku Prososial (Try out) 

No Aspek Indikator  Aitem  Jumlah  

Favo

rable  

Unfavo

rable  

1 Menolong  a. Membantu 1, 21 11, 5 4 

b. Meringankan beban 

orang lain 

2, 36 12, 22 4 

 

 

 

2 

Berbagi rasa a. Memahami perasaan 

orang lain 

3, 23 13, 34 4 

b. Merasakan apa yang 

dirasakan orang lain 

4, 24 14, 37 4 

3 Kerjasama a. Gotong royong 5, 25 15, 38 4 

b. Keikutsertaan  6, 26 16, 33 4 

4 Menyumbang  a. Murah hati 7, 27 17, 39 4 

b. Mudah memberi 8, 28 18, 40 4 

5 Memperhatika

n 

kesejahteraan 

orang lain   

a. Peduli 9, 29 19, 31 4 

b. Memdahulukan 

kepentingan orang 

lain 

10, 

30 

20, 32 4 
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Jumlah 20 20 40 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum alat ukur digunakan untuk penelitian yang sebenarnya, maka alat 

ukur itu di uji cobakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reliabilitas guna mendapatkan aitem-aitem yang layak 

digunakan sebagai alat ukur.  

Uji coba alat ukur penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2017 

dengan memberikan skala kebermaknaan hidup dan perilaku prososial pada 

remaja di SMAN 1 Tapung Hilir  yang berjumlah 60 orang. Saat menyebarkan 

skala try out, peneliti dibantu oleh waka kurikulum dalam mengumpulkan subyek 

yang sedang melakukan class meeting.  Skala yang dibagikan dikembalikan 

secara lengkap dalam kondisi baik dan semua pernyataan yang ada pada skala 

diberi jawaban tanpa ada pernyataan yang tidak dijawab. 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau 

instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2010). 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan peneliti adalah validitas isi, 

yaitu validitas yang menunjukkan sejauhmana aitem-aitem dalam skala mencakup 

keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh skala itu (Azwar, 2010). 

Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi 

tes dengan analisis rasional atau professional judgement. Validitas isi tidak saja 
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menunjukkan bahwa tes tersebut komprehensif isinya, akan tetapi harus pula 

memuat hanya isi yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 

2010). Professional judgement dilakukan oleh dosen pembimbing dan 

narasumber. 

 

2. Uji Daya Diskriminasi 

Menurut Azwar (2010) pengujian daya beda diskriminasi dilakukan 

dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan koefisien 

korelasi aitem-total (rix). Untuk mengolahnya peneliti akan menggunakan 

bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows, 

dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor 

totalnya. 

Penentuan kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total 

dengan batasan rix   0,30. Dengan demikian aitem yang koefisien <0,30 

dinyatakan gugur. Sedangkan aitem yang dianggap valid adalah aitem dengan 

koefisien korelasi   0,30 . Sebaliknya, apabila jumlah aitem yang lolos ternyata 

masih tidak mencakupi jumlah yang diinginkan, maka dapat dipertimbangkan 

untuk menurunkan sedikit batas korelasi dari 0,30 menjadi 0,25 sehingga jumlah 

aitem yang diinginkan dapat tercapai (Azwar, 2013). 

Berdasarkan hasil analisis pada 40 aitem skala kebermaknaan hidup 

terdapat 30 butir aitem sahih dan 10 butir aitem gugur dengan rentang korelasi 
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butir aitem total 0,250 – 0,624. Rekapitulasi skala kebermaknaan hidup setelah 

diujicobakan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel  3.4. Blue Print Skala Kebermaknaan Hidup (Hasil Try Out) 

 

No  Komponen  Indikator  Valid  Gugur  Jumlah  

F  U  F  U  

1 

 

 

Kebebasan 

berkehendak 

a. Dapat menetukan 

pilihan sendiri 

 7 - 1 26, 

40 

4 

b. Memiliki rasa 

tanggung jawab atas 

pilihan 

4, 

11 

29, 

33 

  4 

c. Mengikuti 

aturan/norma dalam 

menentukan pilihan 

5 -  35 2 

d. Memiliki 

pertimbangan dalam 

mengambil keputusan 

38 36   2 

e. Perasaan puas dengan 

pilihan sendiri 

9 -  31 2 

2  Kehendak 

hidup 

bermakna 

a. Hasrat untuk berkarya  39 23, 

17,  

34 21 5 

b. Mendambakan 

kehidupan bermakna 

28, 

27, 

32 

37, 

25 

  5 

c. Memiliki kegiatan 

yang bermakna 

16 -  19 2 

3 Makna 

hidup 

a. Tujuan hidup 
 

14, 

15, 

24 

10,  12 18 5 

b. Hal-hal yang di anggap 

penting / memilki 

makna khusus 

20, 

22, 

30 

2, 

3, 

6, 

8, 

13 

  8 

Jumlah  17 13 30 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 

ujicoba, maka disusun blue print skala kebermaknaan hidup yang baru untuk 

penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini: 



 32 

 

 

Table 3.5 Blue Print Skala Kebermaknaan Hidup (Untuk Penelitian) 

No  Komponen  Indikator  No. Aitem Jumlah  

Favorable  Unfavorable  

1 Kebebasan 

berkehendak 

a. Dapat 

menetukan 

pilihan sendiri 

6 - 1 

b. Memiliki rasa 

tanggung 

jawab atas 

pilihan 

3, 10 23, 26 4 

c. Mengikuti 

aturan/norma 

dalam 

menentukan 

pilihan 

4 - 1 

d. Memiliki 

pertimbangan 

dalam 

mengambil 

keputusan 

29 27 2 

2  

Kehendak 

hidup 

bermakna 

a. Hasrat untuk 

berkarya 

30 15, 18 3 

b. Mendambaka

n kehidupan 

bermakna 

21,22, 25 20, 28 5 

c. Memiliki 

kegiatan yang 

bermakna 

14  2 

3  

Makna hidup  

a. Tujuan hidup 12, 13, 19 9 4 

b. Hal-hal yang 

di anggap 

penting / 

memilki 

makna khusus 

16, 17, 24 1, 2, 5, 7, 

11 

8 

Jumlah  17 13 30 

 

Sementara itu hasil analisis pada skala perilaku prososial terdapat 30 butir 

aitem sahih dan 10 butir aitem gugur dengan rentang korelasi butir aitem total 
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0,266 – 0,644. Adapun rincian aitem yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

3.6 berikut ini: 

Table 3.6. Blue Print Skala Perilaku Prososial (Hasil Try Out) 

No Aspek Indikator  Valid Gugur  Jumlah  

F  U  F U  

1 Menolong  a. Membantu 1, 21 11, 

35 

- - 4 

b. Meringankan 

beban orang lain 

2, 36 12, 

22 

- - 4 

2 Berbagi rasa a. Memahami 

perasaan orang 

lain 

3, 23 13, 

34 

  4 

b. Merasakan apa 

yang dirasakan 

orang lain 

4 37 24 14 4 

3 Kerjasama a. Gotong royong 5 15,  25 38 4 

b. Keikutsertaan  6 16, 

33 

26 - 4 

4 Menyumbang  a. Murah hati 7, 27 17, 

39 

  4 

b. Mudah memberi - 18, 

40 

8, 28 - 4 

5 Memperhatikan 

kesejahteraan 

orang lain   

a. Peduli - 19, 

31 

9, 29 - 4 

b. Memdahulukan 

kepentingan 

orang lain 

10, 30 20 - 32 4 

Jumlah 13 17 7 3 40 

30 10 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka 

disusun  blue  print skala perilaku prososial yang baru untuk penelitian yang dapat 

dilihat pada tabel 3.7 berikut ini: 
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Tabel  3.7 

Blue Print Skala Perilaku Prososial (Untuk Penelitian) 

No Aspek Indikator  Aitem  Jumlah  

Favorable  Unfavorable  

1 Menolong  a. Membantu 1, 18 9, 26 4 

b. Meringankan 

beban orang 

lain 

2, 27 10, 19 4 

2 Berbagi rasa a. Memahami 

perasaan orang 

lain 

3, 20 11, 25 4 

b. Merasakan apa 

yang dirasakan 

orang lain 

4  28 2 

3 Kerjasama a. Gotong royong 5 12 2 

b. Keikutsertaan  6 13, 24 3 

4 Menyumbang  a. Murah hati 7, 21 14, 29 4 

b. Mudah 

memberi 

 15, 30 2 

5 Memperhatikan 

kesejahteraan 

orang lain   

a. Peduli  16, 23 2 

b. Memdahulukan 

kepentingan 

orang lain 

8, 22 17 3 

Jumlah 13 17 30 

 

3. Uji Reliabilitas 

Menurut Idrus (2009), reliabilitas adalah tingkat keajegan alat ukur 

saat digunakan kapan dan oleh siapa saja sehingga akan cenderung 

menghasilkan data yang sama atau hampir sama dengan sebelumnya. 

Reliabilitas mengacu pada konsistenan atau kepercayaan hasil alat ukur dan 

mengandung makna kecermatan pengukuran (Azwar, 2015). 
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Untuk mengolahnya peneliti akan menggunakan bantuan program 

SPSS 20.0 for Windows melalui komputer. Reliabilitas dinyatakan oleh 

koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai 1,00. 

Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitasnya. Sebaliknya koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0, 

berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2015). 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, keseluruhan aitem 

kebermaknaan hidup dan perilaku prososial yang valid berjumlah 30 aitem 

dengan koefisien reliabilitas kebermaknaan hidup sebesar 0,879 dan  perilaku 

prososial sebesar 0,884. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi 

product moment dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

versi 20 untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel perilaku prososial 

dengan kebermaknaan hidup. Data hasil pengukuran kebermaknaan hidup yang 

dikumpulkan melalui skala akan dikorelasikan dengan data perilaku prososial 

yang juga diperoleh melalui skala.  

 

H. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Tapung hilir yang terdaftar di Dinas 

Pendidikan kota Pekanbaru. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 3.8. Jadwal Penelitian 

No. Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan 

1. Pengajuan synopsis Januari 2016 

2. Persetujuan seminar proposal 05 April 2017 

3. Seminar proposal 26 April 2017 

4. Acc revisi proposal 15 Mei 2017 

5. Uji coba (try out) dan pengumpulan data 16 Mei 2017 

6. Penelitian dan pengolahan data penelitian 22-23 Mei- 20 Juni 2017 

7 Seminar Hasil  30 Agustus 2017 

8 Munaqasyah 11 Oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


