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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 1998). 

Data-data numerikal yang dimaksud adalah data-data yang berupa angka-

angka sebagai alat untuk menemukan keterangan atau informasi 

mengenai apa yang ingin diketahui dalam penelitian ini, kemudian hasil 

dari data numerikal tersebut dianalis dengan menggunakan teknik 

statistik. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : Pemaafan 

2. Variabel bebas  : Religiusitas 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik – karakteristik variabel tersebut 

yang dapat diamati (Azwar, 1998). Definisi operasional ini dilakukan 

untuk menghindari kesalahpahaman mengenai data yang akan 

dikumpulkan dan untuk menghindari kesesatan alat pengumpulan data.  

1. Religiusitas 
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Religiusitas adalah sebuah aktivitas keagamaan yang 

diwujudkan dalam bentuk ritual seperti berdoa, pergi ke tempat ibadah, 

membaca kitab suci dan juga dalam aktivitas yang digerakkan oleh 

dorongan spiritual yang terjadi dalam diri individu, seperti retret atau 

rekoleksi, pertemuan di bulan kitab suci dan bakti sosial. Religiusitas 

dalam penelitian ini diukur menggunakan skala berdasarkan dimensi 

religiusitas yang meliputi lima dimensi yaitu dimensi ritual, ideologis, 

intelektual, pengalaman, konsekuensi. Semakin tinggi skor skala 

religiusitas maka semakin tinggi pula religiusitas yang ditunjukkan, 

semakin rendah skor skala religiusitas maka semakin rendah pula 

religiusitas yang ditunjukkan. 

2. Pemaafan 

Pemaafan didefinisikan sebagai suatu tindakan menghapus 

luka atau bekas-bekas luka dalam hati untuk menghasilkan perubahan 

motivasional untuk tidak membalas perlakuan menyakitkan dari 

pelaku, menghilangkan pikiran negatif terhadap pelaku, menimbulkan 

kebaikan hati sehingga mau mengampuni perbuatan pelaku meskipun 

perbuatannya sangat menyakitkan. Pemaafan dalam penelitian ini 

diukur menggunakan skala dari Transgression-Related Interpersonal 

Motivations (TRIM) Inventory-18 Item Version atau TRIM-18. 

Penerapan skala berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam pemaafan 

yaitu benevolence motivations (motivasi berbuat baik), avoidance 

motivations (motivasi penghindaran), revenge motivations (motivasi 

balas dendam). Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin 

tinggi pula tingkat perilaku memaafkan, begitu juga sebaliknya. 



21 
 

 
 

 

D. Subjek Penelitian 

 Sugiyono (2015), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas; objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Azwar (1998) mendefinisikan populasi sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. 

Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subjek yang lain. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Katolik SMAN 

X Semarang yang berjumlah 56 orang. Pada penelitian ini pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu studi populasi.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Data merupakan faktor 

penting karena dengan adanya data dapat ditarik kesimpulan untuk 

mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dapat ditarik 

kesimpulan dengan mudah. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan 

skala. Peneliti menggunakan skala model Likert untuk penelitian tentang 

hubungan antara religiusitas dengan pemaafan pada siswa SMAN X kota 

Semarang yang beragama Katolik. Pada penelitian ini skala yang 

digunakan yaitu skala religiusitas dan skala pemaafan.  

1. Skala Religiusitas 
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Skala religiusitas disusun berdasarkan dimensi-dimensi 

religiusitas yang terbagi menjadi lima yaitu dimensi ritual, ideologis, 

intelektual, pengalaman dan konsekuensi. Skala ini memiliki pernyataan-

pernyataan positif (favourable) dan pernyataan-pernyataan negatif 

(unfavourable).  

Pilihan jawaban menggunakan empat kategori. Item yang 

mengandung pernyataan positif mempunyai empat pilihan, yaitu sangat 

tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), sangat sesuai (SS). 

Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor, Sangat Tidak Sesuai 

(STS) = 1, Tidak Sesuai (TS) = 2, Sesuai (S) = 3, Sangat Sesuai (SS) = 4. 

Pada item yang mengandung pernyataan negatif mempunyai empat 

pilihan jawaban yang sama, namun skor masing-masing pilihan jawaban 

berlaku sebaliknya. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin 

religius subjek dan begitu juga sebaliknya. 
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Tabel 1 

Blue Print Skala Religiusitas 

Komponen 

Religiusitas 

Jumlah item 
Jumlah  

Favourable Unfavourable 

Ritual  3 3 6 

Intelektual 3 3 6 

Ideologis 3 3 6 

Pengalaman 3 3 6 

Konsekuensi 3 3 6 

Total 15 15 30 

 

2. Skala Pemaafan 

Pada skala pemaafan, digunakan skala Transgression-Related 

Interpersonal Motivations (TRIM) Inventory-18 Item Version atau 

TRIM-18 yang memiliki tiga aspek, benevolence motivations, 

avoidance motivations, revenge motivations (McCullough, dkk, 2006, 

h. 887-897). Peneliti memilih skala TRIM-18 karena skala ini 

mengukur konsep pemaafan sesuai dengan definisi operasional pada 

penelitian ini. Selain itu, alat ukur ini pernah digunakan juga dalam 

penelitian lain dengan subjek yang seusia (Safaria, Tentama & 

Suyono, 2016).  

Skala TRIM-18 merupakan skala berbahasa Inggris. Proses 

menerjemahkannya peneliti menggunakan metode back translation 

yaitu menerjemahkan skala aslinya ke skala bahasa Indonesia 

kemudian menerjemahkan kembali ke bahasa Inggris. Adaptasi 
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dimulai dengan menerjemahkan skala ke bahasa tujuan oleh 

penerjemah, baru kemudian diambil satu kesepakatan hasil 

terjemahan. Hasil terjemahan tersebut kemudian diterjemahkan balik 

ke bahasa asal skala, hingga diperoleh kesamaan makna. Setelah itu, 

skala dinilai kembali oleh penerjemah. Proses ini dilakukan oleh 

teman peneliti yang memiliki keahlian dan menekuni studi bahasa 

Inggris. Naskah asli skala ini sebenarnya memiliki lima pilihan 

jawaban, salah satunya Netral. Namun, peneliti memilih untuk 

menghilangkan pilihan jawaban Netral karena ada kecenderungan 

masyarakat Indonesia memilih Netral atau kategori tengah (Sukardi, 

2013, h. 147). Hal ini dilakukan demi meningkatkan objektivitas skala.  

Skala TRIM-18 memiliki tiga sub skala. Lima item sub skala 

revenge motivation. Enam item sub skala benevolence motivation. 

Tujuh item sub skala avoidance motivation. Skala ini memiliki 

pernyataan-pernyataan positif (favourable) dan pernyataan-

pernyataan negatif (unfavourable). Masing-masing item pernyataan 

pada skala pemaafan memiliki empat pilihan jawaban diantaranya, 

sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), sangat sesuai 

(SS). Item yang mengandung pernyataan positif mempunyai empat 

pilihan, yaitu sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), 

sangat sesuai (SS). Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor, 

sangat tidak sesuai (STS) = 1, tidak sesuai (TS) = 2, sesuai (S) = 3, 

sangat sesuai (SS) = 4. Pada item yang mengandung pernyataan 

negatif mempunyai empat pilihan jawaban yang sama, namun skor 

masing-masing pilihan jawaban berlaku sebaliknya. Semakin tinggi 
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skor yang didapat maka subjek semakin mudah memaafkan dan begitu 

juga sebaliknya. 

 

Tabel 2 

Blue Print  Skala Pemaafan 

Komponen 

Pemaafan 

Jumlah Item 
Jumlah  

Favourable Unfavourable 

Revenge Motivation - 5 5 

Benevolence 

Motivation 

6 
- 6 

Avoidance Motivation - 7 7 

Total  6 12 18 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas mengacu pada bagaimana suatu ide sesuai dengan 

realitas sesungguhnya. Ketidakadaan validitas akan muncul saat 

terdapat kesesuaian yang buruk antara konstrak yang dideksripsikan 

atau diteorikan oleh peneliti dengan hal yang sesungguhnya muncul 

di dunia sosial Neuman (2014). Prinsip utama suatu alat ukur yang 

valid adalah alat ukur tersebut tidak universal (Sukardi, 2013, h. 122). 

Untuk mengetahui validitas item-item skala pemafaan dan religiusitas, 

peneliti menggunakan metode korelasi tiap butir dengan skor total 
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masing-masing kategori untuk mendapatkan koefisien korelasi antar 

item. Metode korelasi yang digunakan adalah metode korelasi product 

moment.  

2. Reliabilitas 

Reliabilitas berarti dapat diandalkan atau bersifat konsisten. 

Hal ini menyatakan bahwa hal yang sama akan berulang jika berada 

dalam situasi yang serupa (Neuman, 2014). Terdapat tiga jenis 

reliabilitas kuantitatif, yaitu reliabilitas stabil, reliabilitas representatif, 

reliabilitas ekuivalen. Reliabilitas stabil merupakan reliabilitas yang 

diukur melewati waktu yang berbeda. Stabilitas representatif 

merupakan reliabilitas yang didapatkan melalui pengukuran pada 

berbagai kelompok yang berbeda untuk mengetahui apakah 

pernyataan maupun pernyataan yang ada tersampaikan secara sama 

pada orang-orang dari kelompok yang berbeda. Sedangkan reliabilitas 

ekuivalen merupakan pengukuran reliabilitas lintas indikator atau 

yang biasa disebut dengan reliabilitas internal.  

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan 

reliabilitas internal atau lintas indikator. Item-item dari skala 

pemaafan dan skala religiusitas akan diuji menggunakan uji statistik 

Cronbach Alpha. Metode ini menyatakan suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memilik nilai Cronbach Alpha. Perhitungan 

reliabilitas skala pemaafan dan religiusitas dalam penelitian ini akan 
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dilakukan menggunakan program komputer Statistical Packages for 

Social Science (SPSS).  

G. Metode Analisis Data  

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian 

hubungan antara religiusitas dengan pemaafan pada siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Kota Semarang beragama Katolik adalah 

analisa data kuantitatif. Untuk mengetahui hubungan antara 

religiusitas dengan pemaafan pada siswa Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Kota Semarang beragama Katolik, peneliti menggunakan 

teknik analisa korelasi Product Moment dari Pearson. Alat bantu yang 

dipakai untuk menganalisis semua data dalam penelitian ini 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

17.0 pada komputer. 


