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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, 

yang datanya berujud bilangan (skor atau nilai, peringkat atau frekuensi), yang 

dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau 

hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik dan untuk melakukan prediksi bahwa 

suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain.1 Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan korelasional, yaitu rancangan yang digunakan untuk 

menguraikan dan mengukur seberapa besar tingkat hubungan antar variabel atau 

antara perangkat data.2 

B. Identifiasi Variabel Penelitian  

Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang 

mempunyai ”variasi” antara satu dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek 

yang lain.3 Dalam penelitian terdapat dua variabel sebagai berikut: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang nilainya mempengaruhi variabel 

terikat.4 Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah Spiritualitas. 

                                                           
1Purwanto, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: 

Pustka Pelajar. 2010.  hlm. 13 
2Purwanto, Metode Penelitian Kuantitatif, .....hlm. 13 
3Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Surabaya: Erlangga. 2008. hlm. 3   
4Purwanto, Metode Penelitian kuantitatif, ...... hlm. 88 
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2. Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.5 Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel 

terikat adalah perilaku prososial. 

C. Definisi operasional variabel penelitian 

1. Spiritualitas 

Spiritualitas adalah komponen dalam diri individu yang menghasilkan 

makna-makna serta tujuan-tujuan dalam hidup serta dimanifestasikan 

dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhan. 

2. Perilaku Prososial 

Perilaku prososial adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk kepentingan sosial baik secara fisik maupun psikologis. 

3. Pendonor darah Sukarela 

Pendonor darah Sukarela adalah orang yang mendonorkan darahnya untuk 

menyuplai ketersediaan darah di PMI. Biasanya terdaftar sebagai anggota 

tetap yang rutin mendonorkan darah minimal 3 bulan sekali. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.6 Azwar mendefinisikan 

populasi sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

                                                           
5Purwanto, Metode Penelitian kuantitatif, ....... hlm. 88 
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penelitian.7 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pendonor darah sukarela 

di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia kota Palembang.  

Adapun karakteristik yang menjadi dasar pertimbangan penentuan populasi 

penelitian antara lain: 

a. Dengan pengambilan populasi hanya pada pendonor sukarela, karena 

mengacu pada delapan tipe pendonor darah yang dikemukakan oleh 

Richard M. Titmus yaitu donor bayaran, donor profesional, donor yang 

dibayar dan dibujuk, donor bayar hutang, donor kredit keluarga, donor 

wajib sukarela, donor sukarela terbatas, donor sukarela kemasyarakatan. 

Menurut penulis donor sukarela lebih tepat untuk diukur tingkat 

spiritualitasnya. 

b. Pendonor darah sukarela yang akan diteliti yaitu usia dewasa di atas 20 

tahun. Karena usia dewasa lebih memungkinkan dalam melihat 

perkembangan spiritual seseorang. 

Adapun ketentuan populasi yang  ditetapkan dalam penelitian ini adalah  280 

orang. Subjek tercatat sebagai anggota PMI dan mendonorkan darahnya minimal 

tiga bulan sekali.  

 

 

 

                                                                                                                                                               
6Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Pendekatan Suatu Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

2006, hlm. 134 
7Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. Hlm: 77. 
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2. Sampel  

Sampel adalah elemen-eleman populasi yang dipilih atas dasar 

kemewakilannya.8 Sampel adalah bagian dari populasi penelitian, oleh karena itu 

sampel harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya.9 

Sampel diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu 

teknik dimana peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga 

semua subjek dianggap sama. Karena hak setiap subjek sama, maka peneliti 

terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa subjek untuk 

dijadikan sampel.10  

Cara menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah: 

 � =
�

���	(�)
=	


��

��
��	(�,��)�
= 144	Orang 

 
Dimana: 
n  = Sampel  
N = Populasi  
e  = Interval Keyakinan (biasanya 0,05 atau 0,01).  

 
Dari rumus di atas didapat sampel penelitian sebanyak 144 orang dari 

pupulasi sebanyak 280 orang. Adapun dalam proses pengambilan data penelitian, 

penulis membagi sampel menjadi dua kelompok yang terdiri dari kelompok uji 

                                                           
8Sudarwan Danim. Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Perilaku. Jakarta: Bumi Aksara. 2004. 

Hlm. 89. 
9Saifuddin Azwar, Metode Penelitian...... hlm. 79 
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Edisi Revisi 2010, hlm. 177 
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coba (TO) dan kelompok penelitian yang terdiri atas 81 subjek berbeda yang akan 

diambil secara acak.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode skala. Skala merupakan salah satu alat ukur psikologis yang 

dikembangkan demi mencapai validitas, reliabilitas dan objektifitas yang tinggi 

dalam mengukur atribut psikologis.11 Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala Likert. 

Menurut Azwar, skala ini berisi butir - butir yang digolongkan menjadi dua 

butir yang bersifat favourable dan unfavourable. Pernyataan favourable yaitu 

butir yang mendukung pernyataan, sedangkan pernyataan unfavourable yaitu butir 

pernyataan yang tidak mendukung.12 Adapun skala yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah aspek perilaku prososial dan aspek spiritualitas, sebagai 

berikut: 

a. Skala Perilaku prososial 

Skala perilaku prososial akan dibuat dengan mengacu pada aspek-aspek 

perilaku prososial yang dikemukakan oleh Wispe, yaitu simpati, kerjasama, 

menyumbangkan, membantu, dan altruisme. variabel akan disusun dengan 

indikator - indikator sebagai berikut: 

                                                           
11Saifudin Azwar. Reliabilitas dan Validitas. Jakarta: Pustaka Belajar. 2008,  hlm. 2 
12Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011. hlm. 98 
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Tabel 1 
Blueprint Skala Perilaku Prososial 

No 
Aspek Perilaku 

Prososial 
Indikator Perilaku 

Item 
∑ 

F UF 

1. Simpati 
(Sympathy) 

 
 

Prihatin terhadap 
penderitaan orang lain 

1, 34, 2 35, 3, 36  
12 

Berbagi rasa sakit dan 
kesedihan 

4, 37, 5 38, 6, 39 

2. 
Kerjasama 

(cooperation) 
 

Mampu bekerja dengan 
orang lain  

7, 40, 8 41, 9, 42 12 

Mau bekerja dengan 
orang lain 

10, 43, 11 44, 12, 45 

3 
Membantu 
(Helping) 

 

Memberikan bantuan 
kepada orang lain 

13, 46, 14 47, 15, 48 12 

Mempermudah tujuan 
orang lain 

16, 49, 17 50, 18, 51 

4. Menyumbangka
n (donating) 

 

Memberikan hadiah 19, 52, 20 53, 21, 54 12 

Memberikan kontribusi 22, 55, 23 56, 24, 57 

5. 
Altruisme 
(Altruism) 

 

Mendahulukan 
kepentingan orang lain 

25, 58, 26 59, 27, 60 18 

Sukarela tanpa pamrih 28, 61, 29 62, 30, 63 

Senang ketika menolong 31, 64, 32 65, 33, 66 

Jumlah:    66 

Ket: F= Favorable. UF= Unfavorable  

b. Skala spiritualitas 

Skala spiritualitas dibuat dengan mengacu pada aspek-aspek spiritualitas yang 

dikemukakan oleh Delaney yang menyebutkan spiritualitas terbagi dalam tiga 

aspek antara lain Self-Discovery, Relationships dan Eco-awareness. Berikut 

adalah bagan dari aspek dan indikator yang akan digunakan untuk penyusunan 

skala likert: 
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Tabel 2 
Blueprint Skala Spiritualitas 

 

No. 
Aspek 

Spiritulitas Indikator Perilaku 
Item 

∑ 
F UF 

1. Self- Discovery 
(penemuan 

diri) 

Memaknai hidup 
1, 31, 2 32, 3, 33 18 

Memiliki tujuan 
4, 34, 5 35, 6, 36 

Upaya pencapaian 
eksistensi 

7, 37, 8 38, 9, 39 

2. Relationships 
(hubungan) 

 

Kedekatan dengan 
Tuhan 

10, 40, 11 41, 12, 42 24 

Keterikatan dengan 
orang lain 

13, 43, 14 44, 15, 45 

Kepedulian terhadap 
sesama 

16, 46, 17 47, 18, 48 

Pengabdian dan 
kasih sayang 

19, 49, 20 50, 21, 51 

3. Eco-awareness 
(Kesadaran 
Ekologi) 

 

Keyakinan terhadap 
kebesaran Tuhan 

22, 52, 23 53, 24, 54 18 

Penghormatan pada 
dunia 

25, 55, 26 56, 27, 57 

Menyadari hubungan 
dengan makhluk & 

alam 

28, 58, 29 59, 30, 60 

 Jumlah:    60 

Ket: F= Favorable. UF= Unfavorable  

Pada skala Likert disediakan  5 alternatif jawaban, yaitu SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju). Untuk 

menghindari efek tendensi central atau jawaban yang cenderung ditengah dan 

kecenderungan pengumpulan jawaban pada satu alternatif jawaban. Maka penulis 

memodifikasikan model skala Likert dengan menghilangkan alternatif jawaban N 

(Netral). Sehingga skala dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 alternatif 



57 

 

 

jawaban, yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat 

Tidak Setuju). Skoring yang diberikan sebagai berikut: 

Tabel 3 
Skor Skala Likert 

Alternatif Jawaban Favorable Unfavorable 
SS 4 1 
S 3 2 

TS 2 3 
STS 1 4 

 

F. Validitas dan Reliabilitas alat ukur 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sisi 

lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Cermat berarti 

bahwa pengukuran itu mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang 

sekecil-kecilnya diantara subjek yang satu dengan yang lain.13 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data 

yang reliabel. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya 

namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

                                                           
13Saifuddin Azwar. Reliabilitas dan Validitas. Jakarta: Pustaka Belajar. 2008, hlm. 5-6. 
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pengukuran dapat dipercaya.14 Secara empirik, tinggi-rendahnya reliabilitas 

ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Semakin tinggi 

koefisien korelasi termaksud berarti konsistensi antara hasil pengenaan dua tes 

tersebut semakin reliabel. Sebaliknya, apabila dua tes yang dianggap paralel 

ternyata menghasilkan skor yang satu sama lain berkorelasi rendah maka dapat 

dikatakan bahwa reabilitas hasil ukur tes tersebut tidak tinggi.15 

Uji validitas dan reliabilitas akan dilakukan dengan bantuan SPSS (Statistical 

Program For Social Science) versi 19.0 for windows.  

G. Metode Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan yaitu dengan teknik korelasi product moment karena penelitian ini hanya 

menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat untuk mengetahui 

hubungan antara spiritualitas dengan Perilaku prososial. 

a. Uji normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk 

lonceng (bell shaped).16 Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normalitas 

sebaran data adalah p>0,50 sebaran dinyatakan normal, dan jika p<0,50 maka 

sebaran dinyatakan tidak normal.17 

                                                           
14Saifuddin Azwar. Tes Prestasi: Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. 

Edisi II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 180. 
15Saifuddin Azwar. Reliabilitas dan Validitas........ hlm. 8. 
16Singgih Santoso. Statistik Multivariat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010,  hlm. 43. 
17Sawi Sujarwo. Diktat Statistik Psikologi. Palembang, t.p, 2010, hlm. 35. 
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b. Uji linieritas 

Linieritas adalah keadaan di mana hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel independen 

tertentu.18 Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas yakni spiritualitas dengan variabel terikat yakni perilaku prososial. 

Hubungan antara variabel bebas dan terikat dikatakan linier jika ditemukan 

penyimpangan. Kaidah yang digunakan adalah jika p≤0,05 maka hubungan antara 

variabel bebas dan terikat dinyatakan linier dan jika p>0,05 maka hubungan tidak 

linier.19 

c. Uji hipotesis  

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan 

selanjutnya.20 Setelah terpenuhinya uji normalitas dan linearitas, kemudian 

dilakukan uji hipotesis. Perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

memakai analisis regresi sederhana (simple regression), yaitu untuk mengetahui 

hubungan kausal atau fungsional antara satu variabel bebas yaitu spiritualitas 

dengan satu variabel terikat yaitu perilaku prososial. Adapun semua analisis dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan SPPS (Statistical Program for Social 

Science) versi 19.0 for windows. 

                                                           
18Singgih Santoso. Statistik Multivariat. ..... hlm. 52 
19Sawi Sujarwo. Diktat Statistik Psikologi.....  hlm. 35 
20Husein Umar. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005. 

hlm. 168. 


