
 

 
 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Populasi dan Partisipan 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi 
penelitian ini adalah mahasiswa psikologi untag surabaya angkatan tahun 2018 
dengan jumlah populasi 215 mahasiswa. 

2. Sampel, Teknik Sampling, dan Ukuran Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, sehingga harus memiliki ciri-ciri yang 
dimiliki oleh populasinya. Suatu sampel dikatakan representatif jika karakteristik 
sampel itu sama dengan karakteristik populasinya (Azwar, 2011). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simple 
random sampling, yaitu dengan memilih setiap individu yang menjadi sampel secara 
random (Latipun, 2011). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 140 subjek dari 
total populasi yang ada yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. 

 
B. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk menguji dan menyimpulkan hubungan antara dua variabel, yaitu 
variabel citra diri (self image) dan prososial dengan berdasarkan pada hasil 
pengolahan data. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu penelitian yang 
menghubungkan antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti (Kriyantono, 
2009). Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, maka peneliti akan menghubungkan 
antara citra diri (self image) dengan prososial. 

 
C. Instrumen Pengumpul Data 

1. Skala Prososial (Variabel Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah prososial. 
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a. Definisi Operasional 
Prososial dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu tindakan menolong 

orang lain dengan memberikan bantuan baik berupa materi, waktu, tenaga dengan 
tujuan untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan yang ditujukan 
untuk menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau menguntungkan 
diri sendiri, tanpa ada unsur paksaan. 

b. Pengembangan Alat Ukur 
Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perilaku prososial adalah alat 

instrumen penelitian yang menggunakan skala likert, skor untuk skala penelitian ini 
bergerak dari angka 1 sampai 5 dengan alternatif jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju 
(S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS) melalui 
pernyataan favourable dan pernyataan unfavourable. Adapun aspek-aspek yang 
dijadikan indikator dalam penyusunan skala prososial yaitu berdasarkan pendapat 
yang disampaikan oleh Mussen (dalam Nashori, 2008) bahwa aspek perilaku 
prososial yaitu: 
a. Menolong, yaitu membantu orang lain dengan cara meringankan beban fisik 

atau psikologi orang tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan 
beban penderitaan maupun kesukaran orang lain tanpa pamrih. 

b. Berbagi rasa, yaitu kesediaan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang 
lain. Orang menggunakan perasaannya dengan efektif di dalam situasi orang 
lain, didorong oleh emosinya seolah-olah dia ikut bengambil bagian dalam 
gerakan-gerakan yang dilakukan orang lain. 

c. Kerjasama, yaitu melakukan pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama 
berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama pula. Kegiatan atau 
usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. 

d. Menyumbang, yaitu berlaku murah hati kepada orang lain. Ikut menyokong 
dengan tenaga dan pikiran, memberikan sesuatu kepada orang yang sedang 
tertimpa musibah. 

e. Memperhatikan kesejahteraan orang lain. Hasrat untuk menolong orang lain 
tanpa memikirkan kepentingan sendiri. 
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Tabel 3. 1 Blue Print Skala Prososial 
 

No Aspek Indikator Favorable Unfavorable Ket. 
.      
1. Menolong Membantu penderitaan 1, 4 3, 7 4 

  orang lain    
  Membantu kesukaran 2, 17 6, 19 4 
  orang lain tanpa    
  pamrih    
2. Berbagi Berempati 5, 18 8, 20 4 

 rasa     
3. Kerjasama Kerjasama 9, 21 11, 22 4 

  berdasarkan    
  kesepakatan untuk    
  tujuan bersama    
4. Menyumba Membantu secara 10, 23 12, 24 4 

 ng tenaga & pikiran    
  Berbagi sesuatu 13, 25 14, 27 4 
  terhadap orang lain    
  yang terkena musibah    
5. Memperhati Menolong orang lain 16, 26 15, 28 4 

 kan tanpa memikirkan    
 kesejahtera kepentingan sendiri    
 an orang     
 lain.     
 Total  14 14 28 

 
2. Skala Citra Diri (Self Image) (Variabel X) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel 
lain (Azwar, 2011). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah citra diri (self  
image). 

a. Definisi Operasional 
Citra diri (self image) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai gambaran 

individu yang berkaitan dengan penilaian akan penampilan fisik dan perasaan 
yang menyertainya baik dalam bagian-bagian tubuhnya maupun terhadap 
keseluruhan tubuh berdasarkan penilaiannya sendiri yang dipengaruhi oleh 
beberapa aspek dan dapat dibentuk sesuai yang keinginan individunya. 
b. Pengembangan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui citra diri (self image). 
Instrumen penelitian menggunakan Skala Likert dan skor untuk skala 
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penelitian ini bergerak dari angka 1 sampai 5 dengan alternatif jawaban 
Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat 
Tidak Setuju (STS) melalui pernyataan favourable dan pernyataan 
unfavourable. Adapun aspek-aspek yang dijadikan indikator dalam 
penyusunan skala citra diri (self image) didasarkan pada pendapat Jersild 
(dalam Fristy, 2012) aspek-aspek dalam citra diri diantaranya adalah: 

a. Perceptual component, aspek ini merupakan image yang dimiliki 
seseorang mengenai penampilan dirinya, terutama tubuh dan ekspresi 
yang diberikan pada orang lain. Tercakup didalamnya adalah 
attractiviness, appropriatiness yang berhubungan dengan daya tarik 
seseorang bagi orang lain. Hal ini dapat dicontohkan oleh seseorang 
yang memiliki wajah cantik atau tampan, sehingga seseorang tersebut 
disukai oleh orang lain. Hal ini disebut sebagai Physical Self Image. 

b. Conceptual component, merupakan konsepsi seseorang mengenai 
karakteristik dirinya, misalnya kemampuan kekurangan dan 
keterbatasan dirinya. Hal ini disebut sebagai Psychological Self Image. 

c. Attitudional component, merupakan pikiran dan perasaan seseorang 
mengenai dirinya, status dan pandangan terhadap orang lain. Hal ini 
disebut sebagai Social Self Image. 

 
Tabel 3. 2 Blue Print Citra Diri (Self Image) 

 

No. Aspek Indikator Favorable Unfavorable Ket. 
1. Perceptual 

component 
Attractiviness (daya 
tarik) 

1, 6, 8 3, 5, 11 6 

  Appropriatiness 
(kesesuaian) 

2, 7, 10 4, 9, 12 6 

2. Conceptual 
component 

karakteristik diri 13, 20, 24 15, 21, 27 6 

3. Attitudional 
component 

pikiran dan 
perasaan seseorang 
mengenai dirinya 

17, 19, 26 16, 22, 29 6 

  pandangan terhadap 
orang lain 

14, 23, 28 18, 25, 30 6 

 Total  15 15 30 
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D. Validitas & Reliabilitas Alat Ukur 
1. Validitas Alat Ukur 
Validitas menurut Azwar (2015) yaitu validitas mengacu pada aspek 

ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran. Suatu ítem dapat digunakan apabila 
memiliki validitas yang baik. Koefisien validitas menurut Cronbach besarnya 
berkisar antara 0,30 sampai dengan 0,50 telah dapat berkontribusi yang baik 
terhadap efisiensi suatu aitem dalam skala penelitian (Azwar, 2015). Hasil validitas 
alat ukur dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Perilaku Prososial 
Hasil uji validitas skala perilaku prososial yang dilakukan dengan 2 kali 
putaran terhadap 28 item pernyataan dengan batasan nilai corrected item- 
total correlation sebesar ≥ 0,3. Hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa terdapat 5 item yang memiliki nilai corrected item-total correlation 
dibawah 0,3 yaitu nomor, 6, 7, 15, 20, dan 24. Ítem yang dinyatakan sahih 
diperoleh sebanyak 23 item dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, dan 28 dengan koefisien korelasi 
yang bergerak dari 0,310 sampai 0,757. 

Tabel 3. 3 Validitas Perilaku Prososial 
 

No. Aspek Indikator Sahih Gugur Ket. 
1. Menolong Membantu penderitaan 1, 3, 4 7 4 

  orang lain    
  Membantu kesukaran 2, 17, 19 6 4 
  orang lain tanpa    
  pamrih    
2. Berbagi rasa Berempati 5, 8, 18 20 4 
3. Kerjasama Kerjasama 9, 11, 21, 22 - 4 

  berdasarkan    
  kesepakatan untuk    
  tujuan bersama    
4. Menyumbang Membantu secara 10, 12, 23 24 4 

  tenaga & pikiran    
  Berbagi sesuatu 13, 14, 25, - 4 
  terhadap orang lain 27   
  yang terkena musibah    
5. Memperhatika Menolong orang lain 16, 26, 28 15 4 

 n tanpa memikirkan    
 kesejahteraan kepentingan sendiri    
  orang lain.  
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Total 23 5 28 
 

b. Variabel Citra Diri (Self Image) 
Hasil uji validitas skala citra diri (self image) yang dilakukan melalui 2 
putaran terhadap 30 item pernyataan dengan nilai corrected item-total 
correlation yang digunakan yaitu ≥ 0,3 sehingga apabila ada nilai yang 
kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan gugur. 
Adapun item yang dinyatakan gugur sebanyak 3 item yaitu nomor 12, 13, 
dan 20. Sementara item yang dinyatakan sahih sebanyak 27 item yaitu 
nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, dan 30 dengan koefisien korelasi yang bergerak antara 
0,329 sampai 0,726. 

Tabel 3. 4 Validitas Skala Citra Diri (Self Image) 
 

No. Aspek Indikator Sahih Gugur Ket. 

1. Perceptual Attractiviness (daya 1, 3, 5, 6, 8, - 6 
 component tarik) 11   

  Appropriatiness 
(kesesuaian) 

2, 4, 7, 9, 10 12 6 

2. Conceptual karakteristik diri 15, 21, 24, 13, 20 6 
 component  27   

3. Attitudional pikiran dan 16, 17, 19, - 6 
 component perasaan seseorang 

mengenai dirinya 
22, 26, 29   

  pandangan terhadap 14, 18, 23, - 6 
  orang lain 25, 28, 30   

 Total  27 3 30 

 
2. Reliabilitas Alat Ukur 
Reliabilitas menurut Azwar (2015) adalah hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 
yang sama sehingga diperoleh hasil yang relatif sama dan tidak berubah. Reliabilitas 
alat ukur diperoleh dengan menggunakan cronbach alpha yang dianalisis melalui 
bantuan program SPSS Windows 21 for IBM. Ketentuan reliabilitas yang baik dari 
sebuah alat ukur adalah skor hasil tes yang berada diantara 0 dan 1, yaitu biasanya 
dinyatakan sebagai 0 < rxx’ < 1 (Azwar, 2015). Hasil uji reliabilitas skala perilaku 
prososial dan skala citra diri (self image) diperoleh nilai cronbach alpha untuk skala 
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perilaku prososial sebesar 0,914 dan untuk skala citra diri (self image) sebesar 0,926. 
Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa reliabilitas dari kedua skala 
memiliki reliabilitas yang baik. 

 
E. Uji Prasyarat dan Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat analisis data diperlukan guna mengetahui apakah data untuk 
pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa teknik analisis data 
menuntut uji persyaratan analisis. Adapun uji prasyarat dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengujian normalitas dan linieritas. 

a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran 
data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas digunakan untuk 
mengetahui apakah data penelitian yang digunakan berdistribusi normal atau 
tidak sebagai uji prasayarat analisis korelasi product moment dengan dasar yaitu 
nilai signifikansi (p) > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil uji normalitas skala perilaku prososial dan skala citra diri (self 
image) diperoleh nilai signifikansi yaitu untuk skala perilaku prososial 
signifikansinya sebesar 0,234 dan skala citra diri (self image) sebesar 0,454 yang 
artinya nilai signifikansi dari kedua skala tersebut > 0,05 yang berarti kedua 
skala tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 3. 5 Hasil uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 PROSOSIAL CITRADIRI 
N 140 140 
Asymp. Sig. (2-tailed) .234 .454 

 
 

b. Uji Linieritas 
Uji linieritas adalah keadaan di mana hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen yang bersifat linier (garis lurus) dalam range 
variabel independen tertentu. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui arah 
hubungan kedua variabel apakah mengalami kenaikan atau penurunan (Hidayat, 
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2010). Hasil uji linearitas (deviation from linearity ) terhadap skala perilaku 
prososial dan skala citra diri (self image) diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,557 (p>0,05) yang artinya kedua skala tersebut memiliki hubungan yang 
linear. 

Tabel 3. 6 Hasil uji linearitas 

ANOVA Table 
Sum of 

df 

 
 
 

Mean 
Square F Sig. 

 

46 277.095 3.296 .000 
 
 

Deviation 

 
 
 

3617.59 

1 9128.79 
6 

108.60 
1 

 
.000 

from 
Linearity 7 45 80.391 .956 .557 

 

Within Groups 7817.40 93 84.058 
0 

 

Total 20563.7 139 
  93  

2. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi untuk mencari hubungan 
antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasi tersebut digunakan untuk menguji 
hipotesis hubungan antara dua variabel independen dengan satu dependen 
(Sugiyono, 2012). Berdasarkan hasil uji prasyarat yang telah dilakukan maka 
analisis data yang digunakan yaitu melalui korelasi product moment. 

 Squares 
PROSOSI Betwee (Combine 12746.3 
AL * n d) 93 
CITRADIR Groups Linearity 9128.79 
I   6 
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