
 
 

15 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Subyek Penelitian  

1. Subyek Peneitian  

Subyek penelitian adalah tempat dimana data untuk varibel penelitian 

diperoleh (Arikunto, 2010). Menurut roscoe (1975) penelitian korelasi minimal 
sampel yaitu antara 30 sampai dengan 500.  Subyek yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sukarelawan penggali kubur covid 19, di Kota Pasuruan 

yang telah mengisi google form. Sejumlah 52 orang. 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah  1) Warga sipil yang menjadi 
relawan penggali kubur, 2) ASN yang ditugaskan untuk menjadi penggali kubur, 

3) Petugas medis yang ditugaskan untuk menjadi relawan penggali kubur. 

B. Desain Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. desain penelitannya adalah 

penelitian korelasional, yaitu penelitian yang mencari hubungan antar variabel. 

Penelitian ini menghubungkan antara persepsi (X) terhadap covid 19 dengan 

perilaku prososial (Y). Secara skematis model hubungan antara variabel 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 

  

 

 

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Skala Prososial 

a. Definisi Operasional 

Perilaku prososial merupakan perilaku menolong orang lain tanpa 

mengharapkan fedback kepada dirinya bahkan harus menanggung resiko 

kepada dirinya dikarenakan perilaku tersebut.  

b. Aspek Aspek Perilaku Prososial 

Menurut Eisenberg dan Mussen (Dayakisni, 2009) aspek perilaku 

prososial adalah sebagai berikut : 

1) Membagi  (Sharing),  yakni memberikan  kesempatan kepada orang lain 

untuk dapat merasakan sesuatu yang dimilikinya, termasuk keahlian dan 

pengetahuan. 

(X) PEREPSI 

TERHADAP PANDEMI 

COVID 19 

(Y) PERILAKU PROSOSIAL 

PADA PENGGALI KUBUR 
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2) Kerjasama  (Cooperative), yaitu melakukan kegiatan bersama dengan 

orang lain untuk mencapai tujuan bersama, termasuk 

mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain dalam 

berdiskusi. 

3) Menyumbang (Donating), adalah  perbuatan yang memberikan secara 

materil kepada seseorang atau kelompok untuk kepentingan umum yang 

berdasarkan pada permintaan, kejadian dan kegiatan. 

4) Menolong (Helping), yakni membantu orang lain secara fisik untuk 

mengurangi beban yang sedang dilakukan. 

c. Indikator 

Berikut ini merupakan indikator yang akan menjadi acuan dalam 

pembuatan skala penelitian Perilaku Prososial : 

1) Berbagi 

Membagikan segala macam aspek yang terdapat pada dirinya 

kepada orang lain. 

2) Kerjasama  

Mampu bekerja dengan orang lain 

3) Menyumbang  

Memberikan sesuatu yang ada pada dirinya demi keberlangsungan 

hidup orang lain. 

4) Menolong  

Membantu orang lain secara fisik untuk mengurangi beban yang 

sedang dilakukan. 

d. Pengembangan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima 

jawaban, yaitu: a) sangat tidak sesuai (STS), b) tidak sesuai (TS), c) cukup 

sesuai (CS), d) sesuai (S), e) sangat sesuai (SS). Indikator skala perilaku 

prososial berdasarkan Eisenberg dan Mussen (Dayakisni, 2009). 

Tabel 3. 1 Blue Print Skala Prososial 

NO 

 

INDIKATOR 

 

NO. ITEM 
TOTAL 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

1 BERBAGI 

 

Memberikan  

kesempatan kepada 

orang lain untuk dapat 

merasakan sesuatu 

1,9,17,25,33 5,13,21,29,37 10 
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yang dimilikinya, 

termasuk keahlian dan 

pengetahuan. 

2 KERJASAMA 

 

Mampu menjalin 

kerjasama dengan 

individu lain dalam 

suatu kelompok 

2,10,18,26,34 6,14,22,30,38 10 

3 MENYUMBANG 

 

Perbuatan yang 

memberikan secara 

materil kepada 

seseorang atau 

kelompok untuk 

kepentingan umum 

yang berdasarkan pada 

permintaan, kejadian 

dan kegiatan 

3,11,19,27,35 7,15,23,31,39 10 

4 MENOLONG 

 

Membantu orang lain 

secara fisik untuk 

mengurangi beban 

yang sedang 

dilakukan. 

4,12,20,28,36 8,16,24,32,40 10 

TOTAL   40 

 

e. Uji Alat Ukur 

1) Uji Validitas Item 

Validitas  atau  validity merupakan ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya (Azwar 1986). 

Selain itu validitas juga ditujukan untuk  melihat suatu ukuran yang 

menunjukkan bahwa variabel yang ingin diukur sesuai dan benar-benar 

variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, dalam 

Zulganef, 2006). Sedangkan menurut Ghozali (2009) uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah,  atau valid tidaknya suatu kuesioner 

atau item tes yang digunakan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika item 
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pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan variabel yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut Validasi yang dilakukan 

berdasarkan 0,30, Jika Corrected Item-Total Correlation ≥ dari 0,30 

maka item dikatakan valid. 

Tabel 3. 2 Uji Validitas Skala Perilaku Prososial 

Jumlah Item Putaran Item Gugur Keterangan 

40 I 9 
Bergerak dari 0,296 – 0, 

757 

39 II - 
Bergerak dari 0,330 – 0, 

750 

Sumber: IBM SPSS Statistics 25 For Windows 

Dari Hasil uji validitas item skala perilaku prososial yang terdiri 

dari 40 aitem. Pada putaran pertama terdapat Corrected Item-Total 

Correlation yang Bergerak Bergerak dari 0,296 – 0, 757 terdapat item: 9 

dinyatakan tidak valid karena memiliki score Corrected Item-Total 

Correlation sejumlah 0,296 / Corrected Item-Total Correlation bergerak  

≤ 0,30. Pada putaran kedua terdapat Corrected Item-Total Correlation  

aitem yang Bergerak Bergerak dari 0,330 – 0, 750, maka tidak ada item 

yang digugurka sehingga item yang dinyatakan valid berjumlah total 39 

item  /  Corrected Item-Total Correlation bergerak  ≥ 0,30. 

Tabel 3. 3 Setelah Uji Coba Validitas Skala Prososial 

NO 

 

INDIKATOR 

 

NO. ITEM 
TOTAL 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

1 BERBAGI 

 

Memberikan  

kesempatan kepada 

orang lain untuk dapat 

merasakan sesuatu yang 

dimilikinya, termasuk 

keahlian dan 

pengetahuan. 

1,17,25,33 5,13,21,29,37 9 

2 KERJASAMA 

 

Mampu menjalin 

kerjasama dengan 

individu lain dalam 

2,10,18,26,34 6,14,22,30,38 10 
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suatu kelompok 

3 MENYUMBANG 

 

Perbuatan yang 

memberikan secara 

materil kepada 

seseorang atau 

kelompok untuk 

kepentingan umum yang 

berdasarkan pada 

permintaan, kejadian 

dan kegiatan 

3,11,19,27,35 7,15,23,31,39 10 

4 MENOLONG 

 

Membantu orang lain 

secara fisik untuk 

mengurangi beban yang 

sedang dilakukan. 

4,12,20,28,36 8,16,24,32,40 10 

TOTAL   39 

2) Uji Reliabilitas Item 

Uji reliabilitas berasal dari kata reliability, Sugiharto dan Situnjak 

(2006) mengungkapkan bahwa reliabilitas merujuk pada suatu 

pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya 

dilapangan. Ghozali (2009) kurang lebih memiliki pengertian yang 

kurang lebih serupa dimana kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Besarnya koefisien korelasi 

reliabilitas bergerak antara 0 sampai dengan 1,0. Koefisien 0 atau 

negatif akan menunjukkan bahwa hasil pengukuran tes mendapatkan 

hasil sangat rendah tingkat reliabitasnya, sebaliknya semakin besar 

koefisien yang didapatkan akan menunjukkan bahwa hasil pengukuran 

tes semakin tinggi reliabilitasnya (Nurgiantoro, 2014). Jika nilai alpha 

didapatkan > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) 

sementara jika nilai alpha > 0.80 maka seluruh item reliabel dan seluruh 

tes secara konsisten akan memiliki reliabilitas yang kuat. Jika alpha > 
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0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika nilai alpha antara 0.70 – 0.90 

maka reliabilitas dinyatakan tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka 

reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika 

alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.  

Tabel 3. 4 Uji Realibilitas Skala Perilaku Prososial 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,941 39 

Sumber: IBM SPSS Statistics 25 For Windows 

 

Dari hasil Pengukuran reliabilitas yang dilakukan menggunakan 

IBM SPSS Statistics 25, dimana didapatkan hasil Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,941 yang artinya skala perssepsi memiliki reliabilitas yang 

sempurna. Dari hasil yang diperoleh alpha dalam variabel ini berjumlah 

0,943, maka bisa disimpulkan realibilitas pada skala perilaku prososial 

memiliki reliabilitas yang sempunar 

2. Skala Persepsi 

a. Definisi Operasional 

Persepsi sebagai proses mengorganisasi dan menafsirkan impresi 

sensori dalam upaya memberi arti pada lingkungan serta cara individu atau 

kelompok memandang sesuatu. 

b. Aspek – Aspek Persepsi 

Menurut Hamka (2002), indikator persepsi ada dua macam, yaitu 

1) Menyerap, yaitu stimulus yang berada di luar individu diserap melalui 

indera, masuk ke dalam otak, mend  apat tempat. Di s itu terjadi proses 

analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman -pengalaman 

individu yang telah dimiliki sebelumnya. Karena itu penyerapan itu 

bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang 

diserap sama. 

2) Mengerti atau memahami, yaitu indikator adanya persepsi sebagai hasil 

proses klasifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis. 

Hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau 

pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda -beda bagi setiap 

individu.Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses persepsi terdapat tiga aspek yang berperan, yaitu aspek kognisi, 
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aspek afeksi, dan aspek konasi. Ketiga aspek tersebut dapat menentukan 

persepsi individu terhadap obyek yang dikenai persepsi itu.     

c. Indikator 

Berikut ini merupakan indikator yang akan menjadi acuan dalam 

pembuatan skala penelitian persepsi. 

1) Menyerap 

Penyerapan sebuah informasi melalui indra 

2) Memahami 

Memahami atau menilai sebuah informasi 

d. Pengembangan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan skala likert yang terdiri atas lima 

jawaban, yaitu: a) sangat tidak sesuai (STS), b) tidak sesuai (TS), c) cukup 

sesuai (CS), d) sesuai (S), e) sangat sesuai (SS). Penelitian ini menggunakan 

skala persepsi berdasarkan pada indikator yang diungkapkan oleh Menurut 

Hamka (2002). 

Tabel 3. 5 Blue Print Penyebaran Item Skala Persepsi 

NO 

 

INDIKATOR 

 

NO. ITEM 
TOTAL 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

1 PENGETAHUAN 

 

Penyerapan 

atau 

mengetahui 

sebuah 

informasi 

melalui indra 

41,45,49,53,57,61,65,67 43,47,51,55,59,63,69 15 

2 PEMAHAMAN 

 

Memahami 

atau menilai 

sebuah 

informasi 

42,46,50,54,58,62,66,68 44,48,52,56,60,64,70 15 

TOTAL   30 

 



22 
 

 

e. Uji Alat Ukur 

1) Uji Validitas Skala persepsi 

Validitas  atau  validity merupakan ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya (Azwar 1986). Selain 

itu validitas juga ditujukan untuk  melihat suatu ukuran yang 

menunjukkan bahwa variabel yang ingin diukur sesuai dan benar-benar 

variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, dalam 

Zulganef, 2006). Sedangkan menurut Ghozali (2009) uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah,  atau valid tidaknya suatu kuesioner atau 

item tes yang digunakan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika item 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan variabel yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validasi yang dilakukan berdasarkan 

0,30, Jika Corrected Item-Total Correlation ≥ dari 0,30 maka item 

dikatakan valid. 

Tabel 3. 6 Uji Validitas Skala Perilaku Persepsi 

Jumlah Item Putaran Item Gugur Keterangan 

30 I 51,57,60,70 Bergerak -0,515 – 0,765 

26 II - Bergerak 0,374 – 0,769 

Sumber: IBM SPSS Statistics 25 For Windows 

 Dari Hasil uji validitas item skala persepsi  yang terdiri dari 

30 aitem. Pada putaran pertama terdapat Corrected Item-Total Correlation 

yang Bergerak -0,515 – 0,765 terdapat item sebagai berikut: 51,57,60 dan 

70 dinyatakan tidak valid karena memiliki Corrected Item-Total 

Correlation yang bergerak dari -0,515 - 0,284 / Corrected Item-Total 

Correlation bergerak  ≤ 0,30. Pada putaran kedua terdapat Corrected Item-

Total Correlation  aitem yang Bergerak 0,374 – 0,769, maka tidak ada 

item yang digugurka sehingga item yang dinyatakan valid berjumlah total 

26 item.  Corrected Item-Total Correlation bergerak  ≥ 0,30. 

Tabel 3. 7 Blue Print Skala Persepsi Setelah Uji Validitas 

NO 

 

INDIKATOR 

 

NO. ITEM 
TOTAL 

FAVORABLE UNFAVORABLE 
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1 PENGETAHUAN 

 

Penyerapan 

atau 

mengetahui 

sebuah 

informasi 

melalui indra 

41,45,49,53, 61,65,67 43,47,55,59,63,69 13 

2 PEMAHAMAN 

 

Memahami 

atau menilai 

sebuah 

informasi 

42,46,50,54,58,62,66,68 44,48,52,56, 64, 13 

TOTAL   26 

 

2) Uji Realibilitas Skala Persepsi 

Uji reliabilitas berasal dari kata reliability, Sugiharto dan Situnjak 

(2006) mengungkapkan bahwa reliabilitas merujuk pada suatu pengertian 

bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh 

informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data 

dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Ghozali 

(2009) kurang lebih memiliki pengertian yang kurang lebih serupa 

dimana kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Besarnya koefisien korelasi reliabilitas bergerak antara 0 

sampai dengan 1,0. Koefisien 0 atau negatif akan menunjukkan bahwa 

hasil pengukuran tes mendapatkan hasil sangat rendah tingkat 

reliabitasnya, sebaliknya semakin besar koefisien yang didapatkan akan 

menunjukkan bahwa hasil pengukuran tes semakin tinggi reliabilitasnya 

(Nurgiantoro, 2014). Jika nilai alpha didapatkan > 0.7 artinya reliabilitas 

mencukupi (sufficient reliability) sementara jika nilai alpha > 0.80 maka 

seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten akan memiliki 

reliabilitas yang kuat. Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika 

nilai alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas dinyatakan tinggi. Jika 

alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka 

reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa 

item tidak reliabel. 
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Tabel 3. 8 Uji Realibilitas Skala Persepsi 

Sumber: IBM SPSS Statistics 25 For Windows 

Dari hasil pengukuran realibilitas yang dilakukan menggunakan 

IBM SPSS Statistics 25, dimana didapatkan hasil Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,941 maka dapat diartikan skala perssepsi memiliki reliabilitas 

yang sempurna. 

D. Uji Prasyarat dan Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan 

untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen 

dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka 

hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada penelitian ini, untuk 

mengetahui sebaran atau distribusi pengukuran dapat mewakili populasi, 

dilakukan uji normalitas menggunakan metode One Sample 

KolmogorovSmirnov. Kaidah signifikansi One Sample Kolmogorov-

Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 

0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% 

atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,943 26 
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Tabel 3. 9 Uji Normalitas 

  

N 52 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 12,88643632 

Most Extreme Differences 

Absolute ,103 

Positive ,103 

Negative -,052 

Test Statistic ,103 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

 

Hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan IBM SPSS 

Statistics 25 diperoleh nilai signifikansi 0,200. Berdasarkan hasil uji 

normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi 0,200 ≥ 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas yang dilakukan bertujuan agar dapat mengetahui apakah 

dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

Uji ini digunakan sebagai salah satu prasyarat dalam analisis korelasi atau 

regresi linear. Pengujian pada IBM SPSS Statistics 25 dengan menggunakan 

Test for Linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear jika nilai signifikansi deviation from 

linearity ≥ 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Namun jika nilai signifikansi deviation from 

linearity ≤ 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara kedua 

variabel yang diteliti. 

 

 

 

Tabel 3. 10 Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

PERILAKU 

PROSOSIAL * 

PERSEPSI 

Between 

Groups 

(Combined) 
25410,95

6 
35 726,027 4,767 ,001 

Linearity 
19378,85

1 
1 

19378,85

1 

127,23

3 
,000 
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Deviation from 

Linearity 
6032,106 34 177,415 1,165 ,383 

Within Groups 2436,967 16 152,310   

Total 
27847,92

3 
51    

Sumber: IBM SPSS Statistics 25 For Windows 

Hasil uji linearitas menggunakan IBM SPSS Statistics 25 diperoleh nilai 

signifikansi 0,383. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan linear. 

2. Analisis Data 

Untuk mengetahui korelasi antara variable Persepsi terhadap pandemi covid 

19 (X) dengan variabel Perilaku prososial (Y), dilakukan uji analisis data 

menggunakan Analisis Korelasi Prearson Product Moment. Uji Pearson Product 

Moment merupakan salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk 

mengetahui derajat keeratan hubungan antara 2 variabel yang berskala interval atau 

rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang 

nilainya berkisar antara -1, 0 dan 1. Nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang 

sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang 

sempurna. Rentang dari koefisien korelasi yang berkisar antara -1, 0 dan 1 tersebut 

dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau -1 maka hubungan 

makin erat, sedangkan jika semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. 


