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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 BAB III mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam mengukur variabel yang akan diteliti mengenai perilaku altruistrik peserta 

didik serta program bimbingan pribadi-sosial. Bahasan dalam metode penelitian 

mencakup: desain penelitian; lokasi; populasi dan sampel penelitian; definisi 

operasional variabel; instrumen penelitian; validitas instrumen; reabilitas 

instrumen; teknik pengumpulan data; langkah-langkah penelitian; teknik analisis 

data. 

3.1 Desain Penelitian 

 Pada penelitian ini dilakukan melaui pendektan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mencatat data hasil 

penelitian dalam bentuk angka yang memudahkan proses analisis dan interpretasi 

hasil penelitian. Metode yang digunakan adalah adalah deskriptif. Deskriptif 

dipilih untuk mendeskripsikan secara kuantitatif gambaran perilaku altruistik 

siswa yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menysun program bimbingan 

pribadi sosial. 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Penelitia survey 

terbagi dalam dua kategori; yaitu survey deskriptif (descriptive survey) dan survei  

analitis. Suatu survey desriptif berupaya menjelaskan atau mencatat kondisi atau 

sikap untuk menjelaskan apa yang ada saat ini. Survey analitis berupaya 

menggambarkan dan menjelaskan mengapa suatu situasi ada (Morissan. 2012, 

hlm. 166). 

3.2 Partisipan Penelitian 

 Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh  peserta didik kelas XI MA 

Negeri 1 Kota Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Peserta penelitian adalah peserta didik kelas XI MA Negeri 1 Kota 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

b. Asumsi pemilihan peserta didik kelas XI MA Negeri 1 Kota Bandung 

pada penelitian ini adalah: 

1). Peserta didik berada pada masa remaja dengan usia 16 tahun .  
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 2).  Pada masa ini, remaja diharapkan untuk dapat membentuk seperangkat 

nilai yang mungkin dapat direalisasikan dengan lingkungan sosialnya. 

Salah satunya yaitu mengembangkan perilaku altruistik. 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan di MA Negeri 1 Kota Bandung yang berlokasi di 

Jalan Haji Alpi No.40 Cibuntu, Cijerah, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa 

Barat 40212. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan hasil 

informasi yang diperoleh dari guru Bimbingan dan Konseling mengenai 

permasalahan siswa di sekolah. Beberapa fenomena yang terjadi pada peserta 

didik di MA Negeri 1 Kota Bandung adalah terdapatnya beberapa siswa yang 

masih memiliki sikap egois yang tinggi, sehingga mengakibatkan beberapa siswa 

yang bersikap tidak peduli dan berperilaku apatis terhadap orang yang ada di 

sekitarnya.  Hal ini juga didukung oleh  penelitian yang dilakukan oleh 

Tejakomala pada tahun 2017 mengenai kompetensi sosial peserta didik di MA 

Negeri 1 Kota Bandung. Dalam penelitian tersebut di temukan bahwa sikap 

empati peserta didik MA Negeri 1 Kota Bandung berada pada kategori rendah 

yang ditandai dengan ketidakmampuan peserta didik MA Negeri 1 Kota Bandung 

dalam mengidentifikasi perasaan dan pemikiran orang lain, serta dalam 

memberikan bantuan kepada orang lain (altruistik). Dari fenomena yang terjadi 

harus dapat diatasi oleh guru BK di sekolah, dengan demikian peneliti 

menetapkan MA Negeri 1 Kota Bandung sebagai lokasi penelitian. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Creswell (2012, hlm.142) mendefinisikan populasi penelitian sebagai 

sekelompok individu yang paling tidak memiliki satu karakteristik yag sama. 

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subyek atau obyek 

tersebut. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Perilaku Altruistik seluruh peserta 

didik kelas XI MA Negeri 1 Kota Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 sebanyak 
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457 peserta didik yang terbagi kedalam 12 rombongan belajar. Sampel penelitian 

yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai 

sampel penelitian. 

 Dari keseluruhan populasi  sebanyak 457 peserta didik, kuisioner diisi oleh 

406 peserta didik dikarenakan terdapat peserta didik dengan kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk berada di tempat penelitian. Jumlah populasi dan yang 

menjadi responden dalam penelitian diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Jumlah Anggota Populasi dan Sampel Penelitian 

No Kelas Populasi Sampel 

1. XI MIPA A 37 37 

2. XI MIPA B 37 37 

3. XI MIPA C 37 36 

4. XI MIPA D 32 31 

5. XI MIPA E 34 33 

6. XI MIPA F 29 28 

7. XI MIPA G 38 38 

8. XI IPS A 30 30 

9. XI IPS B 35 35 

10. XI IPS C 39 38 

11. XI IPS D 31 38 

12. XI IIK 33 33 

Total 457 406 

 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Penelitian menggunakan instrumen berupa kuisioner respon 

perilaku altruistik yang diturunkan berdasarkan aspek-aspek perilaku 

altruistik dari Byrne dan Baron (2005, hlm. 116-117). Peserta didik 

diminta memilih salah satu tindakan yang akan dilakukan sebagai 

responnya dalam menghadapi situasi yang dihadirkan dalam kuisioner 

tersebut. Kuisioner menggunakan skala bertingkat yang mengukur respon 

perilaku altrusitik peserta didik yang ditunjukkan dengan skor 0 sampai 2. 
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3.4.1 Definisi Operasional Variabel (DOV) 

 Secara operasional perilaku altruistik yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tindakan sukarela  peserta didik kelas XI MAN 1 Kota 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 dalam meningkatkan kesejahteraan orang 

lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun bagi dirinya, baik di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat yang ditandai dengan adanya aspek-

aspek perilaku altrustik seperti empati, belief on a just world, social 

responsibility, internal locus of control, low egocentrism.  

Perilaku empati, yaitu kemampuan peserta didik untuk merasakan 

serta memikirkan perasaan terhadap kesulitan yang dirasakan orang lain. 

Belief on a just world, yaitu perilaku peserta didik yang meyakini bahwa 

perilaku menolong merupakan perbuatan baik yang mendapatkan ganjaran. 

Social responsibility, yaitu perilaku peserta didik untuk bertanggung jawab 

terhadap apa yang terjadi pada orang lain serta melakukan yang terbaik untuk 

menolong orang yang membutuhkan. Internal locus of control, yaitu perilaku 

peserta didik untuk memilih cara yang memaksimalkan hasil akhir yang baik 

dan meminimalkan yang buruk. Low egocentrism, yaitu perilaku peserta 

didik yang mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu 

dibandingkan dengan kepentingan dirinya. 

3.4.2 Kisi-Kisi Instrumen Perilaku Altruistik  

 Kisi-kisi instrumen perilaku altruistik diturunkan berdasarkan 

aspek-aspke perilaku altruistik dari Byrne dan Baron (2005, hlm. 116-117) 

yang terdiri dari lima aspek , yaitu emphaty, belief on a just world, social 

responbility, internal locus of control,  dan low egocentrism. Pada tabel 3.2 

berikut akan disajikan kisi-kisi instrumen perilaku altruistik sebelum 

judgment. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Perilaku Altruistik Sebelum Judgment 
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No Aspek Indikator Nomor 

1 Empati Peserta didik mampu merasakan apa yang 

sedang terjadi 

6, 11 

Peserta didik mampu menghibur  orang 

lain yang sedang bersedih. 

16, 21 

Peserta didik mampu menolong orang lain 

yang mebutuhkan  

4, 9 

2. Belief On A 

Just World 

Peserta didik memiliki inisiatif  

untuk melakukan kebaikan 

14, 19, 

5 

3. Social 

Responbility 

Peserta didik mampu bertanggungjawab 

terhadap situasi yang sedang terjadi 

12, 3, 

17 

Peserta didik mampu menerima 

konsekuensi dalam menolong 

1, 13 

4. Locus of 

Control 

Internal 

Peserta didik percaya akan kemampuan 

yang dimiliki. 

2, 7 

Peserta didik tenang dalam menghadapi 

situasi 

22, 8 

5. Low 

Egocentrism 

Peserta didik mengutamakan kepentingan 

orang lain. 

15,20 

Peserta didik mampu berbagi sesuatu 

yang dimilki 

10, 18 

 

3.4.3 Pengujian Instrumen  

3.4.3.1 Uji Kelayakan 

 Uji kelayakan instrumen dilakukan untuk menguji kesesuaian 

instrumen berdasarkan aspek konstruk, isi, dan bahasa dengan subjek 

penelitian yaitu peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Atas kelas XI. 

Uji kelayakan instrumen dilakukan dalam bentuk judgment instrumen oleh 

dosen departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB) yaitu Dr. 

Nandang Budiman, M.Si dan Prof. Dr. Syamsu Yusuf LN, M.Pd; dosen  

program studi Pendidikan Guru PAUD (PGPAUD) yaitu Dr. Mubiar 

Agustin, M.Pd dan guru BK MA Negeri 1 Kota Bandung yaitu Dra. Ia 

Kurniati, M.Pd 
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 Berdasakan hasil uji kelayakan dari para dosen penguji, dihasilkan 

suatu kesimpulan bahwa terdapat beberapa butir kuisioner yang tidak 

sesuai dengan indikator sehingga harus diperbaiki butir kuisioner tersebut. 

Selain itu juga terdapat beberapa pilihan jawaban kuisioner respons 

perilaku yang perlu direvisi pola kalimat dan penggunaan bahasanya.  

3.4.3.2 Uji Keterbacaan 

 Setelah peneliti selesai melakukan judgment instrumen kepada 

dosen ahli, selanjutnya dilakukan uji keterbacaan instrumen. Peserta yang 

menjadi sasaran ujian penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MA 

Negeri Cimahi sebanyak 6 orang. Berdasarkan hasil uji keterbacaan 

menunjukkan bahwa instrumen memadai dan dapat dimengerti oleh 

peserta didik, namun terdapat beberapa kata/istilah yang perlu dirubah 

menjadi kata yang lebih mudah dipahami bagi peserta didik kelas XI 

Sekolah Menengah Atas. 

3.4.3.3 Uji Validitas Instrumen 

 Uji validitas butir item kuisioner pada penelitian dilakukan 

menggunakan pendekatan pemodelan Rasch (Rasch Model). Kriteria 

pegujian validitas berdasarkan pemodelan Rasch yaitu sebagai berikut 

(Sumintono dan Widhiarso, 2015, hlm. 111) 

a). Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima: 0,5 < MNSQ < 1,5 

untuk menguji konsintensi jawaban responden  dengan tingkat kesulitan 

butir pernyataan. 

b). Nilai Outfit Z-Standar (ZSTD) yang diterima: -2,0 < ZSTD < +2,0 

untuk mendeskripsikan how much (kolom hasil measure) merupakan butir 

outlier, tidak mengukur atau terlalu mudah atau terlalu sulit. 

c). Nilai Point Measure Correlation (PT Measure Corr) yang diterima : 

0,4 < Pt Measure Corr < 0,85 untuk mendeskrpsikan how good (SE), butir 

pernyataan tiak dipahami direspon berbeda, atau membingungkan dengan 

item lainnya. 
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d). Unidimensionality, untuk mengevaluasi apakah instrumen yang 

dikembangkan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Kriteria rincian disajikan pada tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Unidimensionality 

Skor 

 

Kriteria 

>60 % Istimewa 

40-60% Bagus 

20-40% Cukup 

≥ 20% Minimal  

< 20% Jelek 

< 15% Unexpected Variance 

  

 Dalam menguji validitas instrumen selain empat kriteria tersebut 

unidimensionalitas, guna mengevaluasi apakah instrumen yang 

dikembangkan mampu tepat mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Suminto dan Widhiarso, 2014, hlm. 122). Untuk mengukur 

unidimensionalitas yaitu dengan cara melihat hasil pengukur raw variance 

explained by measures dengan persyaratan memenuhi nilai minimal 20%. 

Berdasarkan kriteria unidemensionalitas yang ditetapkan dalam pemodelan 

Rasch, instrumen perilaku altruistik dalam analisis menunjukan nilai raw 

varience explained by measures sebesar 27,1% termasuk kategori cukup. Hal 

ini berarti bahwa persyaratan unidimensionalitas melebihi nilai minimum 

20%. 
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 Hasil perhitungan uji validitas instrumen perilaku altruitik 

disajikan pada tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas 

Keterangan No. Item Jumlah 

Memadai 1,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, , 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 

20 

Tidak Memadai 

 

a.Revisi 

2, 11 2 

b.Dibuang 0 0 

Total 22 

 

3.4.3.4 Uji Reliabilitas Instrumen 

 Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk menguji kelayakan 

instrumen yaitu dengan melakukan uji reliabilias. Reliabilitas berkenaan dengan 

tingkat  kepercayaan atau konsintensi hasil ukur suatu instrumen (Azwar,2016, 

hlm. 111). Suatu instrumen dikatakan memiliki tingkat reliabiltas yang memadai 

apabila instrumen tersebut mengukur aspek yang diukur, sehingga beberapa kali 

di uji coba hasilnya tetap sama  atau relatif sama. 

 Pada penelitian ini, uji reliabilitas digunakan dengan pendekatan 

pemodelan Rasch (Rasch Model). Pada pendekatan Rasch,  uji reliabilitas dapat 

dilihat dari tabel Summary Statistics  yang memberikan informasi secara 

keseluruhan mengenai kualitas pola respons peserta didik (person) kualitas 

instrumen (item) yang digunakan, serta interaksi antara person dan butir 

instrumen. 

 Berikut ini disajikan kriteria untuk menganalisi instrumen pada tabel 

Summary Statistics.  
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a). Person measure =  nilai logit disini menunjukkan rata-rata nilai seluruh peserta 

didik dalam mengerjakan butir-butir item yang diberikan. Nilai rata-rata yang 

lebih kecil dari nilai logit 0,0 menunjukkan kecenderungan abilitas peserta didik 

yang lebih kecil daripada tingkat kesulitan item. 

b). Nilai Alpha Cronbach digunakan untuk mengukur reability, yaitu interkasi 

antara person dan butir-butir item secara keseluruhan, dengan kriteria : 

< 0,5     : Buruk 

0,5 – 0,6 : Jelek 

0,6 – 0,7 : Cukup 

0,7 – 0,8 : Bagus 

>0,8        : Bagus sekali. 

c). Nilai person reability  dan item reability menunjukkan konsintensi jawaban 

dari peserta didik dan kuailitas butir-butir  item dalam instrumen, dengan kriteria: 

< 0,67  : Lemah 

0,67 – 0,8 : Cukup 

0,81 – 0,90 : Bagus 

0,91 – 0,94 : Bagus sekali 

 0,94   : Istimewa 

d). Data lain yang dapat digunakan adalah INFIT MNSQ dan OUTFIT MNSQ , 

juga INFIT ZTSD dan OUTFIT ZTSD dengan kriteria: 

1). Nilai rata-rata INFIT MNSQ dan OUTFIT MNSQ pada tabel person maupun 

tabel butir makin mendekati nilai  1,00 semakin baik. 

2). Nilai rata-rata INFIT ZTSD dan OUTFIT ZTSD pada tabel person maupun 

tabel btir makin mendekati 0,0 maka kualitasnya semakin baik.  

     (Sumintono dan Budhiarso, 2015, hlm.109) 
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 Pada tabel Summary Statistic didapatkan hasil analisis instrumen yang 

disajikan pada tabel 3.5 berikut ini. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reabilitas 

 Measure Separation Reability Alpha 

Cronbach 

Person 1,71 1,55 0,71 0,79 

Item 0,00 6,58 0,98 

 

 Berdasarkan tabel 3.5, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai 

berikut. 

a). Person measure 1,71 logit menunjukkan rata-rata nilai seluruh peserta didik 

dalam mengerjakan butir-butir item yang diberikan. Nilai rata-rata tersebut lebih 

besar dari nilai logit 0,0 pada item measure, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kecenderungan responden memilih pilihan jawaban dengan skor tinggi di berbagai 

item. 

b). Hasil uji reabilitas instrumen perilaku altruistik menunjukkan reability item 

(kuisioner respons) sebesar 0,98 berada pada kategori istimewa, artinya kulitas 

item-item pada instrumen layak digunakan untuk mengungkap perilaku altruistik 

kepada responden. 

c). Hasil uji reabilitas person sebesar 0,71 berada pada kategori cukup, artinya 

konsintensi responden dalam memilih pernyatan sudah cukup. 

d). Nilai Alpha Cronbach yang didapat sebesar 0,79, hal tersebut menunjukkan 

bahwa interaksi antara person dan butir-butir item secara keseluruhan termasuk ke 

dalam kategori bagus. 

e). Nilai separation untuk person (responden) sebesar 1,55 artinya terdapat 2 

kelompok responden. 

3.5 Prosedur Penelitian 
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 Prosedur dalam penelitian dilakukan berdasarkan tiga tahapan, yaitu tahap 

persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dijelaskan sebagai berikut. 

3.5.1  Persiapan 

1. Menentukan masalah penelitian, mencari berbagai sumber baik dari jurnal 

maupun dari buku dan berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah 

penelitian bimbingan dan konseling untuk menyusun penelitian 

2. Mendapatkan revisi dan masukan dari dosen  terkait masalah penelitian  

3. Melakukan pengadministrasian seperti membuat Surat Keterangan (SK) 

pembimbing skripsi melalui prosedur penyerahan rancangan penelitian 

pada sekretaris departemen a.n ketua departemen, yang kemudian di 

lanjutkan pada akademik fakultas ilmu pendidikan 

4. Setelah mendapatkan SK pembimbing skripsi, dan sudah diketahui oleh 

dosen pembimbing yang bersangkutan. Selanjutnya peneliti sudah bisa 

melaksanakan bimbingan skripsi dengan melaporkan draft bab 1 sampai 

dengan bab III dan menyusun instrumen penelitian 

 

3.5.2 Pelaksanaan 

1. Melakukan penimbangan instrumen yang telah disusun peneliti (Judgment) 

kepada dua dosen Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, 1 

dosen PGPAUD, dan 1 guru BK MA Negeri 1 Kota Bandung. 

2. Melaksanakan perijinan penyebaran instrumen 

3. Melaksanakan penyebaran instrumen di MA Negeri 1 Kota Bandung. 

4. Pengolahan dan analisis data untuk mendapatkan gambaran umum perilaku 

altruistik sebagai landasan untuk merumuskan program bimbingan pribadi 

sosial untuk mengembangkan perilaku altruistik 

5. Melakukan uji kelayakan program oleh pakar dan praktisi bimbingan dan 

konseling kemudian program direvisi oleh peneliti. 

 

3.5.3 Pelaporan 

1. Seluruh draft penelitian bab 1 sampai dengan bab V dilaporkan dalam 

bentuk skripsi dilengkapi dengan lampiran dari hasil pengolahan data dan 
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pembuatan program bimbingan pribadi sosial untuk meningkatkan perilaku 

altruistik peserta didik. 

2. Skripsi yang telah disempurnakan kemudian di persentasikan dalam ujian 

sidang skripsi departemen psikologi pendidikan dan bimbingan. 

 

3.6. Analisis Data 

3.6.1 Verifikasi Data 

 Verifikasi data bertujuan untuk memeriksa, menyeleksi atau memilih data 

yang memadai yang selanjutnya dilakukan pengolahan data. Adapun tahapan 

verifikasi data yaitu memeriksa angket yang sudah terkumpul, memisahkan 

angket berdasarkan kelas responden, melakukan rekap data disertai dengan 

memberikan skor pada setiap item yang sesuai, dan melakukan pengolahan data 

dengan aplikasi winstep model rasch versi 3.73. 

3.6.2 Penyekoran Data 

 Kuisioner respons perilaku altruistik mengukur skor perilaku altruistik 

peserta didik kelas XI MA Negeri 1 Kota Bandung dari setiap aspek serta 

indikator yang diungkap menggunakan pola penyekoran dengan disediakan tiga 

alternatif jawaban.  Penyekoran dimulai dari skor 0 yang menunjukkan peserta 

didik tidak menampilkan perilaku alruistik hingga pada skor 2 yang menunjukkan 

peserta didik menamilpan perilaku altruistik.  Berikut adalah kriteria umum 

penyekoran kuisioner respon perilaku altruistik peserta didik yang dtitunjukkan 

oleh tabel 3.6 berikut ini. 

Tabel 3.6 

Kriteria Penyekoran Data Perilaku Altruistik 

Skor 2 Skor 1 Skor 0 

Peserta didik 

menampilkan perilaku 

altruistik  melalui bentuk 

perilaku emphaty, belief 

on a just world, social 

responsibility, internal 

Peserta didik cukup 

mampu menampilkan 

perilaku altruistik  

melalui bentuk perilaku 

emphaty, belief on a just 

world, social 

Peserta didik tidak 

menampilkan perilaku 

altruistik  melalui bentuk 

perilaku emphaty, belief 

on a just world, social 

responsibility, internal 
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locus of control, low 

egocentrism 

responsibility, internal 

locus of control, low 

egocentrism 

locus of control, low 

egocentrism 

 

 3.6.3 Pengkategorian 

 Pengkategorian dalam intrumen perilaku altruistik terbagi menjadi tiga 

kategori dengan mengacu pada perhitungan tabel berikut ini. 

Tabel 3.7 

Pengkategorian Skor Perilaku Altruistik Peserta Didik 

Rentang Skor Kategori 

(Mean + 1,0 SD) ≤ X Tinggi 

(Mean – 1,0 SD) ≤ X < (Mean + 1,0 SD) Sedang 

X < (Mean – 1,0 SD) Rendah 

       (Azwar, 2016, hlm.149) 

 Hasil pengolahan data dengan  menggunakan model Rasch diketahui 

bahwa mean adalah 1,71 dan standar deviasi 0,91, maka rentang skor dari setiap 

kategori perilaku altruistik  dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 Kategori Tinggi = (Mean + 1,0 SD) ≤  X 

   = (1,71 + 0,91) 

   = 2,62 ≥ X 

 Kategori Sedang = (Mean -1,0 SD) ≤ X < (Mean + 1,0 SD) 

   = (1,71 – 0,91) ≤ X < (1,71 + 0,91) 

   = 0,8 ≤ X< 2,62 

 Kategori Rendah = X < (Mean – 1,0 SD) 

   = X < (1,71 – 0,91) 

   = X < 0,8 

 Hasil yang diperoleh dari rumusan diatas, menunjukkan nilai untuk setiap 

kategori tinggi dengan interval  ≥ 2,62, kategori sedang dengan interval 0,8 
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sampai dengan 2,62 dan kategori tinggi dengan interval ≤ 0,8. Pengkategorian 

dapat dilihat pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Kategorisasi Perilaku Altruistik 

Interval Kategori 

2,62 ≥ X Tinggi 

0,8 ≤ X < 2,62 Sedang  

X < 0,8 Rendah 

 

 Dari pengkategorian perilaku altruistik tersebut pada tabel 3.9. Selanjutnya 

dijelaskan penanfsiran untuk ketiga kategori tersebut.  

 

 

 

Tabel 3.9 

Penafsiran Kategorisasi Perilaku Altruistik 

Kategori Interpretasi 

Tinggi Perserta didik sudah memiliki perkembangan yang optimal pada 

setiap aspek perilaku altruistik, yaitu empati yang meliputi 

kemampuan untuk merasakan serta memikirkan apa yang sedang 

terjadi, menghibur orang lain yang sedang bersedih serta mampu 

menolong orang lain yang membutuhkan. Belief on  Just World, 

artinya peserta didik sudah memiliki perkembangan yang 

optimal dalam melakukan inisiatif untuk melakukan kebaikan. 

Perkembangan optimal dalam aspek Sosial responsibility 

meliputi peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap situai 

yang sedang terjadi serta mampu menerima konsekuensi dalam 

menolong. Locus of Control Intenal, artinya peserta didik 

berkembang optimal dalam percaya akan kemampuan yang 
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dimiliki, tenang  dalam menghadapi situasi. Low egocentrism, 

artinya peserta didik berkembang optimal meliputi perilaku 

dalam mengutamkan kepentingan orang lain dan mampu berbagi 

sesuatu yang dimiliki. 

Sedang Peserta didik memiliki perilaku atruistik yang mulai berkembang 

pada setiap aspek perilaku altruistik, yaiu empati yang meilputi 

kemampuan untuk merasakan  apa yang sedang terjadi, 

menghibur orang lain yang sedang bersedih serta mampu 

menolong orang lain yang membutuhkan. Mulai berkembang 

dalam aspek belief on a just world, meliputi inisiatif dalam 

melakukan kebaikan. Social responsibility, artinya peserta didik 

sudah mulai berkembang untuk mampu bertangggung jawab 

terhadap situasi yang sedang terjadi serta menerima konsekuensi 

dalam menolong. Locus of Control Internal, artinya peserta 

didik mulai berkembang dalam mempercayai akan kemampuan 

yang dimiliki serta tenang dalam menghadapi situasi . Low 

egocentrism peserta didik mulai berkembang untuk 

mengutamakan kepentingan orang lain. 

Rendah Perilaku altrustik peserta didik belum berkembang dalam setiap 

aspek perilaku altruistik, yaitu empati yang meiliputi 

kemampuan untuk  merasakan apa yang sedang terjadi, 

menghibur orang lain yang sedang bersedih serta mampu 

menolong orang lain yang membutuhkan. Belief on A just World 

meliputi sikap dalam berinisiatif untuk melakukan kebaikan. 

Social responsibility artinya peserta didik belum berkembang 

dalam bertanggung jawab terhadap situasi yang sedang terjadi 

serta dan menerima konsekuensi dalam menolong. Locus of 

Control Internal, artinya peserta didik belum berkembang 

optimal untuk percaya terrhadap kemampuan yang dimiliki serta 

tenang dalam menghadapi situasi. Low egocentrism belum 
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berkembang sikap untuk megutamakan kepentingan orang lain 

dan berbagi sesuatu yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


