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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam suatu penelitian ilmiah. Keberhasilan penelitian bergantung pada 

metode yang digunakan. Melalui metode yang tepat, maka akan 

didapati cara pengambilan data dan analisis yang tepat pula. Sehingga 

kesimpulan yang diperoleh pun dapat dipertanggungjawabkan (Hadi, 

2001).  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kuantitatif. Pada metode penelitian kuantitatif ini 

menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) yang diolah 

dengan metode statistika. Metode penelitian kuantitatif merupakan 

metode-metode yang didasarkan pada informasi numerikal atau 

kuantitas-kuantitas.  

Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan untuk pengujian 

hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis. Dengan metode kuantitatif 

akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antara variabel yang diteliti (Azwar, 2000). 

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan angket yang 

berupa skala, yaitu sebuah pernyataan yang diikuti oleh kolom-kolom 

yang menunjukkan tingkatan, misalnya mulai dari sangat sesuai sampai 

sangat tidak sesuai.  Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 
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dengan menggunakan Statistical Packages for Social Sciences for 

Windows Release (SPSS) versi 13.0.  

 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel Tergantung (Y) : Permaafan. 

Variabel Bebas (X)  : 1. Openness to Experience (O) 

 2. Conscientiousness (C) 

 3. Extraversion (E) 

 4. Agreeableness (A) 

 5. Neuroticism (N) 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut 

yang dapat diamati (Azwar, 2000). Definisi operasional digunakan 

untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan persepsi mengenai 

data yang akan dikumpulkan. Penelitian ini mencakup batasan 

operasional dan variabel-variabel penelitian yang digunakan, yaitu: 

1. Permaafan 

Permaafan adalah perubahan pada serangkaian perilaku dengan 

jalan menurunkan motivasi untuk membalas dendam, menjauhkan 

diri atau menghindar dari pelaku kekerasan dan meningkatkan 

motivasi atau keinginan untuk berdamai dengan pelaku.  
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Pada penelitian ini, Permaafan akan diukur dengan skala TRIM-

18 yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonnesia. Skala 

ini mencakup tiga aspek Permaafan yaitu: avoidance motivations, 

revenge motivations, dan benevolence motivations. Skor dari 

ketiga aspek akan dijumlahkan untuk melihat seberapa tinggi 

permaafan subjek. 

 

D. Trait Kepribadian Big Five Factors 

Menurut McCrae & Costa (dalam Pervin, 2010) five factor model  

adalah sebuah kesepakatan diantara pendekatan teoritis yang 

mengacu pada lima faktor kepribadian yang terdiri dari  

extraversion,  neuroticism,  openness to experience, 

agreeableness, conscientiousness.   

Pada penelitian ini, tipe kepribadiaan akan diukur menggunakan 

skala trait kepribadian big five factors yaitu International 

Personality Item Pool NEO (IPIP-NEO) yang telah diterjemahkan 

kedalam Bahasa Indonesia. Skala IPIP-NEO ini disusun 

berdasarkan faset-faset yang ada dalam setiap dimensi 

kepribadian. Faset-faset tersebut yaitu : 

a. Openness to experience,  dengan ciri-ciri memiliki imajinasi, 

aktif, berpikiran terbuka, senang mencoba hal-hal baru. 
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b. Conscientiousness,  dengan ciri-ciri mengatur diri sendiri, 

memegang prinsip hidup, berfikir sebelum bertindak, 

kemampuan berorganisasi, ingin berprestasi, terorganisir 

c. Extraversion, dengan ciri-ciri suka berteman, suka 

berinteraksi, mengikuti kegiatan, senang mencari sensasi.  

d. Agreeableness,dengan ciri-ciri percaya pada orang lain, murah 

hati, penolong,  mendahulukan kepentingan orang lain, 

simpatik, peduli, berhati lembut, sederhana. 

e. Neuoriticism, dengan ciri-ciri gelisah, ketakutan, selalu merasa 

tidak nyaman, malu, depresi, stress, mudah panik, frustrasi. 

 

E. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan faktor yang tidak kalah peting yang 

harus ditentukan sebelum melakukan kegiatan penelitian. Penentuan 

subyek penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam 

pengambilan data yang dapat berakibat pada kesalahan pembuatan 

kesimpulan dan terjadinya generalisasi hasil penelitian (Hadi, 2001). 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau 

objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  

Subyek yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh populasi 

yakni seluruh anggota komunitas calon imam diosesan Keuskupan 
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Agung Semarang yang berjumlah 68 orang. Karakteristik populasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sedang menempuh pendidikan sebagai calon imam diosesan 

Keuskupan Agung Semarang 

2. Tinggal bersama-sama dengan seluruh anggota komunitas di dalam 

Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan (tidak sedang bertugas di luar 

Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan) 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. 

Skala yaitu sebuah penyataan yang diikuti oleh kolom-kolom 

yang menunjukkan tingkatan mulai dari sangat setuju sampai 

sangat tidak setuju. Kedua skala dalam penelitian ini juga 

disusun menggunakan model Likert dengan 4 kategori jawaban 

dengan tujuan menghindari terjadinya pemusatan (central 

tendency) / menghindari jumlah respon netral. Berdasarkan 

jawaban tersebut, peneliti akan mengambil kesimpulan tentang 

subyek yang diteliti.  

Jawaban dalam skala yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan jawaban langsung yaitu responden menjawab tentang 

dirinya. Skala dalam penelitian ini berbentuk skala tertutup 
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dimana peneliti sudah menyediakan jawabannya dan responden 

hanya tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Empat 

kategori jawaban yang disediakan adalah, “Sangat Setuju” (SS), 

“Setuju” (S), “Tidak Setuju” (TS), dan “Sangat Tidak Setuju” 

(STS). 

 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam skala, yaitu 

skala TRIM-18 dan skala trait kepribadian big five factors atau 

IPIP-NEO yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia. 

a. Skala TRIM-18  

Skala ini disusun berdasarkan tiga aspek Permaafan oleh 

McCullough (1999) yaitu, avoidance motivation, revenge 

motivation, dan benevolence motivation. Ketiga aspek 

tersebut yang menjadi pedoman dalam penyusunan item-item 

pada skala TRIM-18 ini. 

Pada skala TRIM-18 hanya terdapat satu jenis item, yaitu 

item favorable (item yang mendukung pernyataan). Pada 

skala TRIM-18 ini terdapat empat alternatif jawaban yaitu SS 

(sangat setuju), S (setuju),  TS (tidak setuju), dan STS (sangat 
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tidak setuju). Karena hanya ada satu jenis item, maka 

pemberian skor pada semua item sama saja. Skor tertinggi ada 

pada jawaban “Sangat Setuju” dan skor terendah ada pada 

jawaban “Sangat Tidak Setuju”. Blueprint skala TRIM-18 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2 

Blueprint skala TRIM-18 

ASPEK BUTIR SOAL JUMLAH 

Avoidance Motivations 2, 5, 7, 10, 11, 15, 18 7 

Revenge Motivations 1, 4, 9, 13, 17 5 

Benevolence Motivations 3, 6, 8, 12, 14, 16 6 

TOTAL  18 

 

b. Skala IPIP-NEO 

Skala ini disusun berdasarkan faset-faset yang ada pada setiap 

trait. Kelima trait yang ada dalam skala ini adalah Openess, 

Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness dan 

Neuroticism. 

Pada skala IPIP-NEO ini terdapat dua jenis item, yaitu item 

favorable (item yang mendukung pernyataan) dan item 

unfavourable (item yang tidak mendukung pernyataan). Pada 

skala IPIP-NEO  ini terdapat empat alternatif jawaban yaitu 
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SS (sangat setuju), S (setuju),  TS (tidak setuju), dan STS 

(sangat tidak setuju). Pemberian skor pada item favorable 

akan tinggi untuk pilihan “Sangat Setuju”, sedangkan pada 

item unfavorable skor tinggi diberikan pada jawaban  “Sangat 

Tidak Setuju”. Blueprint skala IPIP-NEO dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3 

Blueprint Skala IPIP-NEO 

ASPEK 

BUTIR SOAL 

JUMLAH 

Favorable Unfavorable 

Openess to 

Experience 

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 

75, 80, 85, 90, 95, 100 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 20 

Conscientiousness 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 

73, 83, 93, 98 

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 

88 

20 

Extraversion 1, 11, 21, 31, 41, 46, 51, 

61, 71, 81, 96 

6, 16, 26, 36, 56, 66, 76, 86, 

91 

20 

Agreeableness 7, 17, 27, 37, 47, 57, 62, 

67, 72, 77, 82, 87, 92, 97 

2, 12, 22, 32, 42, 52 20 

Neuroticism 9, 19, 29, 39, 49 4, 14, 24, 34, 44, 54, 59, 64, 

69, 74, 79, 84, 89, 94, 99 

20 

TOTAL 54 46 100 
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3. Validitas Dan Reliabilitas 

a. Validitas alat ukur 

 Validitas adalah penyataan sejauh mana data yang ditampung 

pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur. 

Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan valid 

apabila alat tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2000). 

 Validitas umumnya dinyatakan secara empirik oleh suatu 

koefisien, yaitu koefisien validitas. Untuk mengetahui koefisien 

validitas suatu alat ukur, cara yang dapat digunakan adalah 

dengan mengorelasikan skor yang diperoleh setiap item dengan 

skor totalnya (Azwar, 2000). Pada penelitian ini koefisien antara 

skor item dengan skor total diperoleh dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment. 

b. Reliabilitas alat ukur 

 Reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur 

yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran 

(Azwar, 2012). Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek 

yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah. Dalam 

hal ini relatif sama bukan berarti tidak terdapat toleransi terhadap 
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perbedaan-perbedaan kecil dari pengukuran yang dilakukan 

berulang (Azwar, 2000). Penelitian ini menggunakan uji 

reliabilitas Alpha Cronbach. Uji reliabilitas Alpha Cronbach 

merupakan teknik untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

menggunakan skor dalam bentuk ordinal. 

 

4. Metode Analisis Data 

Data yang telah didapatkan tidak dapat langsung digunakan, 

namun perlu diolah kembali agar didapatkan hasil yang lebih jelas, 

teliti, dan mudah dipahami. Untuk mengolah kembali data yang telah 

didapat diperlukan teknik olah data. Pada penelitian ini teknik product 

moment digunakan untuk menguji lima hipotesis, yaitu : 

H1 : Ada hubungan negatif antara permaafan dengan trait openness 

to experience pada calon imam diosesan KAS. 

H2 : Ada hubungan positif antara permaafan dengan trait 

conscientiousness pada calon imam diosesan KAS. 

H3 : Ada hubungan positif antara permaafan dengan trait 

extraversion pada calon imam diosesan KAS.  

H4 : Ada hubungan positif antara permaafan dengan trait 

agreeableness pada calon imam diosesan KAS. 

H5 : Ada hubungan negatif antara permaafan dengan trait 

neuroticism pada calon imam diosesan KAS.


