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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah sepatutnya 

mempersiapkan langkah awal yaitu menentukan tempat penelitian 

berikut subjek yang akan diteliti sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa beragama Katolik 

di SMAN X Semarang.  

SMA Negeri X Semarang yang terletak di Jalan Untung 

Suropati ini merupakan sekolah negeri yang didirikan pada tahun 

1977. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti SMA Negeri X 

Semarang memiliki siswa berjumlah 1088 yang terbagi dalam tiga 

kelas yaitu kelas X, XI, XII. Kelas X berjumlah 360 siswa, yang 

terbagi ke dalam sepuluh kelas. Kelas XI berjumlah 362 siswa, yang 

terbagi ke dalam sepuluh kelas. Kelas XII berjumlah 366 siswa, yang 

terbagi ke dalam sepuluh kelas. Dalam penelitian ini subjek yang 

digunakan adalah siswa beragama Katolik kelas X (berjumlah 17 

siswa), XI (berjumlah 14 siswa), dan XII (berjumlah 25 siswa) di 

SMA Negeri X Semarang.  

Peneliti memilih siswa SMA Negeri X Semarang yang 

beragama Katolik dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan terhadap beberapa siswa dan guru bimbingan 

konseling masih ditemukan banyak kasus perkelahian antar 

siswa. 

2. Belum pernah dilakukan penelitian mengenai “Hubungan 

Antara Religiusitas Dengan Pemaafan” di sekolah tersebut. 
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3. Kesediaan pihak sekolah untuk memberikan izin penelitian. 

 

B. Uji Coba Alat Ukur 

1. Penyusunan skala 

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah 

skala religiusitas dan skala pemaafan.  

a. Skala Religiusitas 

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 3 

Sebaran Item 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 

 

b. 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). 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 
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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 skor yang didapat maka subjek 

semakin mudah memaafkan dan begitu juga sebaliknya. 

 

Tabel 4 

Sebaran Item 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 

 

  



32 
 

 
 

2. Permohonan Izin Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan 

surat izin penelitian ke Fakultas Psikologi. Permohonan izin 

tersebut ditanggapi dengan keluarnya surat izin bernomor 

0956/B.7.3/FP/X/2017 yang dittujukan kepada Kepala SMA 

Negeri X Semarang. Setelah surat izin diberikan kepada pihak 

sekolah, peneliti pun mendapatkan izin untuk melakukan 

penelitian. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode try out 

terpakai, yaitu peneliti melakukan satu kali pengambilan data lalu data 

tersebut langsung digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas 

sekaligus sebagai data penelitian. Peneliti memilih metode try out 

terpakai karena kelebihannya yaitu data uji coba dan data penelitian 

merupakan data yang sama. Faktor lain mengapa peneliti memilih 

metode ini adalah keterbatasan waktu dan situasi kegiatan belajar 

mengajar sekolah yang ada.  

 Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober sampai 2 

November 2017. Namun, pada tanggal 2 November 2017 di hari 

terakhir ada enam siswa yang tidak dapat menjadi subjek dikarenakan 

pulang lebih awal. Sebab tanggal 2 November 2017 bertepatan dengan 

persiapan kegiatan berkemah. Peneliti menyebarkan skala langsung 

kepada subjek penelitian tanpa perantara. Setelah melakukan 

pengambilan data, kuesioner yang telah diisi langsung diskor dan 

ditabulasi. Setelah itu peneliti memproses data untuk diuji validitas 

dan reliabilitas, uji asumsi dan uji hipotesis menggunakan program 

Statistical Product and Service Solutions 17.0 for Windows. 

D. Uji Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 
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Alat ukur diuji validitas dan reliabilitas agar peneliti 

mengetahui bahwa alat ukur yang digunakan valid dan reliabel. Data 

dalam penelitian dianalisis menggunakan Statistical Package for 

Social Science (SPSS) for Windows versi 17.0. Pengujian validitas alat 

ukur menggunakan teknik korelasi product moment kemudian 

hasilnya dikoreksi menggunakan korelasi part whole. Uji reliabilitas 

alat ukur menggunakan teknik alpha cronbach.  

1. Uji Validitas Dan Reliabilitas Variabel Pemaafan 

Total item dalam alat ukur pemaafan berjumlah 18 item, 

dengan jumlah item gugur yaitu satu item. Peneliti melakukan 

analisis terhadap butir item pemaafan dengan membandingkan 

tabel corrected item-total corelation terhadap tabel r (r tabel = 

0,235). Nilai koefisien Cronbach’s Alpha putaran pertama 

0,880. Kemudian peneliti menghilangkan item gugur dan 

melakukan pengujian putaran kedua. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas variabel pemaafan putaran kedua menyatakan tidak 

terdapat item gugur dengan nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

0,883. Hal ini yang berarti alat ukur tersebut valid dan reliabel 

serta dapat dipakai. 
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Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Pemaafan 

No. Dimensi Item 
Jumlah 

Valid Gugur 

1. Avoidance Motivations 
(Motivasi Penghindaran) 

2, 5, 7, 10, 11, 15, 18 7 0 

2. Revenge Motivations 

(Motivasi Balas Dendam) 
1, 4, 9, 13, 17 5 0 

3. Benevolence Motivations 
(Motivasi Perbuatan Baik) 

3, 6, 8, 12*, 14, 16 5 1 

 

Dengan (*) item gugur 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Religiusitas  

Total item dalam alat ukur religiusitas berjumlah 30 

item, dengan jumlah item gugur yaitu tiga item. Peneliti 

melakukan analisis terhadap butir item religiusitas dengan 

membandingkan tabel corrected item-total corelation terhadap 

tabel r (r tabel = 0,235). Nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

putaran pertama 0,889. Kemudian peneliti menghilangkan item 

gugur dan melakukan pengujian putaran kedua. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas variabel religiusitas putaran kedua 

menyatakan tidak terdapat item gugur dengan nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha 0, 898. Hal ini yang berarti alat ukur tersebut 

valid dan reliabel serta dapat dipakai. 
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Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Religiusitas 

Komponen Jumlah Item 
Jumlah 

Valid Gugur 
Religiusitas Favourable Unfavourable 

Ideologis 1*, 11, 21 6, 16, 26 5 1 

Intelektual 2*, 12, 22 7, 17, 27 5 1 

Ritualitas 3, 13, 23 8, 18, 28 6 0 

Pengalaman 4, 14, 24 9, 19, 29 6 0 

Konsekuensi 5, 15, 25 10*, 20, 30 5 1 

 

Dengan (*) item gugur 


