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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Sebelum penelitian dilaksanakan, tahap awal yang harus 

dilakukan adalah menentukan tempat dimana penelitian akan dilakukan 

serta mempersiapkan segala sesuatunya agar penelitian dapat berjalan 

dengan lancar. Tempat penelitian yang akan digunakan pada penelitian 

ini adalah Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. Subyek yang 

terlibat dalam penelitian ini adalah para frater (calon imam) yang 

sedang  menempuh pendidikan di Seminari tersebut. 

Seminari Tinggi Santo Paulus terletak di Jalan Kaliurang Km 7, 

Kayen, Kentungan, Yogyakarta. Seminari Tinggi Santo Paulus berdiri 

sejak tanggal 15 Agustus 1936, tetapi tidak langsung menempati lahan 

di Kentungan, melainkan harus berpindah-pindah karena perang, 

penjajahan, dan situasi politik yang tidak menentu pada saat itu. 

Seminari Tinggi Santo Paulus mulai menempati lahan di Kentungan 

pada 6 Januari 1968. 

Proses pendidikan imam diklasifikasikan menjadi tiga tahapan 

besar, yakni pendidikan Seminari Menengah (setara SMA), pendidikan 

Tahun Orientasi Rohani atau Novisiat (pendidikan spiritualitas), dan 

Seminari Tinggi (pendidikan sarjana). Seminari merupakan tempat 

pendidikan bagi para calon imam Gereja Katolik Roma. Kata Seminari 

berasal dari kata latin semen yang berarti benih, seminarium yang 

berarti tempat pembenihan. Diharapkan, melalui seminari, para calon 
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imam yang dididik dapat bertumbuh kembang layaknya benih di ladang 

subur sehingga mampu menjadi gembala Gereja yang handal.  

Pendidikan sarjana dan pascasarjana di Seminari Tinggi Santo 

Paulus Yogyakarta dilayani oleh Fakultas Teologi Wedabhakti yang 

secara akademik tergabung bersama Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta. Maka, terdapat dua sistem organisasi yang berbeda di 

lingkup kawasan Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta, yakni 

pendidikan spiritualitas khas imam diosesan KAS di Seminari Tinggi 

Santo Paulus Yogyakarta, sementara pendidikan formal filsafat dan 

teologi di Fakultas Teologi Wedabhakti, yang juga satu-satunya 

fakultas teologi pontificial yang diakui oleh kepausan (Gereja Katolik 

Roma). 

Di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta ada berbagai pola 

pembinaan dan pendampingan yang diterapkan, yakni pembinaan dan 

pendampingan secara komuniter, unit, tingkat, basis, dan personal. Para 

calon imam dihargai sebagai pribadi yang utuh dan diberi kesempatan 

untuk mengembangkan talenta yang dimiliki melalui pendampingan 

personal. Para calon imam juga mengalami proses saling mendampingi 

dalam pola pembinaan secara basis, yakni melalui basis terkecil yang 

disebut dengan basis Emaus. Basis Emaus terdiri dari dua sampai tiga 

orang calon imam untuk saling berbagi mengenai suka-duka kehidupan 

sebagai orang-orang terpanggil. Para calon imam juga diberi 

kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pembinaan secara 

tingkat. Setiap tingkat (angkatan) didampingi oleh satu wali tingkat 

yang ditunjuk dari staf Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. 
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Setiap seminggu sekali diadakan pertemuan tingkat untuk mengolah 

tema-tema tertentu dan membantu masing-masing tingkat untuk 

mencapai target tingkat. Rumah pembinaan di Seinari Tinggi Santo 

Paulus Yogyakarta terdiri dari tiga unit besar yang dihuni oleh para 

calon imam lintas tingkat (angkatan) dan kamar staff yang terpisah dari 

unit-unit. Melalui kehidupan bersama di setiap unit, para calon imam 

diberi kesempatan untuk berelasi dengan rekan-rekan sepanggilan 

secara lebih intensif dan belajar mengenal rekan-rekan anggota tingkat 

lain. Sebagai sebuah komunitas besar, para calon imam juga belajar 

untuk hidup berdampingan dengan para staf  dan rektor Seminari 

Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. 

Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari Seminari Tinggi 

Santo Paulus Yogyakarta sebagai tempat dilakukannya penelitian, 

antara lain : 

a. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini banyak sekali 

pemimpin agama yang menyebarkan tindakan dan ujaran 

kebencian hanya karena didasari oleh rasa sakit hati/dendam 

pribadi dengan transgressor. 

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa frater yang 

menempuh pendidikan di Seminari Tinggi Santo Paulus 

Yogyakarta, ada beberapa frater yang berkonflik dengan 

sesama frater maupun dengan para pembimbing dan masih 

berlarut-larut tanpa penyelesaian. 
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c. Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta memilikki anggota 

yang cukup banyak dibandingkan dengan beberapa seminari 

lain di Jawa Tengah. 

d. Peneliti mendapatkan ijin dari Romo Rektor untuk melakukan 

penelitian di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. 

 

B. Persiapan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur untuk mengungkap 

hubungan trait kepribadian big five factors dan permaafan pada calon 

imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Dua alat ukur tersebut 

adalah skala IPIP-NEO (Internasional Personality Item Pool) dan skala 

TRIM-18. 

 Skala IPIP-NEO merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur tipe kepribadian Big Five. Skala ini disusun oleh Lewis 

Goldberg berdasarkan teori kepribadian big five yang digunakan oleh 

McCrae dan Costa untuk menyusun NEO-PI-R. Variabel tipe 

kepribadian big five memiliki lima aspek yaitu trait kepribadian 

Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, dan 

Neuroticism. Skala ini terdiri dari 100 soal yang mencakup lima trait 

kepribadian, masing-masing trait diwakili oleh 20 butir soal. 

 Skala TRIM-18 merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur permaafan. Skala ini dikembangkan oleh McCullough 

berdasarkan pada proses berkurangnya dorongan negatif subjek 

terhadap transgressor dan menggantinya dengan dorongan positif. 

Variabel permaafan memiliki tiga aspek yaitu avoidance motivation, 
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revenge motivation, dan bennevolence motivation. Skala ini terdiri dari 

18 soal yang mencakup tiga aspek permaafan, masing-masing aspek 

diwakili oleh enam soal. 

 Peneliti memilih menggunakan kedua skala tersebut sebab 

kedua skala tersebut merupakan instrumen yang sudah umum 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini. Kedua skala disusun 

berdasarkan teori yang sesuai dengan landasan penelitian ini, kedua 

skala juga sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya serta diakui memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang 

baik. 

Selanjutnya peneliti membuat blueprint sesuai dengan indikator 

dari jenis atau aspek pada masing-masing variabel sebagai pedoman 

jumlah item yang terdapat pada masing-masing skala.  

Peneliti kemudian melakukan validasi dengan dosen pembimbing 

untuk mendapat masukan dan penyempurnaan skala terutama dalam hal 

pemilihan kata-kata yang digunakan agar mudah dipahami sebab kedua 

skala diadaptasi dari Bahasa Inggris. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum dilakukannya penelitian dan pengumpulan data, peneliti 

harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait. Peneliti 

mengajukan surat permohonan pengajuan penelitian kepada Rektor 

Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta dengan surat ijin penelitian 

No. 289/B.7.3/FP/IV/2016 dari Dekan Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2016. 
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Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 21 September 

2016 di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Proportional Stratified Sampling, dimana sampel pada setiap tingkat 

pendidikan diambil dengan penggunaan proporsi sehingga lebih 

representatif. Pada penelitian ini, jumlah subyek yang terlibat sebanyak 

68 orang. Berikut tabel proporsi jumlah subyek yang terlibat : 

Tabel 4 

Tabel Proporsi Jumlah Subyek Penelitian 

Tingkat Jumlah 

keseluruhan 

Jumlah yang 

diambil 

I 13 10 

II 17 14 

III 10 7 

 

IV 

 

15 

*sedang live in 

selama satu 

semester* 

V 18 12 

VI 17 12 

VII 17 13 

Total 107 68 

 

Penelitian dimulai pada tanggal 12 September 2016, yaitu 

memberikan skala dan penjelasan cara mengisi skala kepada Romo 
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Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. Total skala yang 

diserahkan sejumlah 80 eksemplar. Tanggal 14 September 2016 skala 

tersebut didistribusikandalam rapat pembimbing komunitas kepada 

pembimbing di masing-masing tingkat untuk dibagikan kepada para 

frater sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dan dengan 

pemberian batas waktu pengisian selama tujuh hari, yakni hingga 

tanggal 21 September 2016. Cara ini dilakukan peneliti dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Jumlah soal dalam skala sangat banyak sehingga 

membutuhkan waktu pengisian yang cukup lama, oleh karena 

itu agar tidak mengganggu jadwal harian subyek, skala harus 

ditinggal agar bisa diisi pada saat subyek memiliki waktu 

luang. 

b. Jadwal harian subyek di masing-masing tingkat berbeda-beda 

sehingga tidak dimungkinkan untuk mengumpulkan seluruh 

subyek pada satu waktu tertentu saja.  

c. Peneliti menghargai dan menghormati segala proses 

administrasi di dalam lingkup Seminari sehingga skala dan 

penentuan proporsi subyek pada setiap tingkat diserahkan 

kepada hirarki yang ada di dalam lingkup Seminari Tinggi 

Santo Paulus Yogyakarta. 

Selama proses pengisian skala hingga sampai pada tenggat waktu 

yang telah disepakati, peneliti terus menjalin komunikasi yang intens 

dengan Romo Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. 

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka peneliti 
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mencatat hasil dan membuat tabulasi data hasil skala penelitian untuk 

kemudian dilakukan perhitungan. Dari hasil tabulasi data, dari 68 

subjek yang ada, sebanyak 25 subjek gugur karena jawaban tidak 

lengkap sehingga menyisakan 43 orang subjek yang kemudian 

digunakan dalam penghitungan analisa data. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas alat ukur 

Penelitian ini menggunakan system try out terpakai yaitu 

pengambilan data dilakukan hanya sekali dan digunakan untuk uji coba 

sekaligus sebagai data penelitian. Hasil data yang diperoleh digunakan 

untuk mencari validitas dan kemudian item-item yang valid digunakan 

untuk uji reliabilitas. 

Pengujian terhadap validitas alat ukur dilakukan melalui bantuan 

program komputer Statistic Package for Social Science (SPSS). Uji 

validitas item menggunakan korelasi product moment. Untuk 

menentukan apakah suatu item valid atau gugur, digunakan pedoman 

nilai koefisien korelasi 0,30 (Azwar, 2009). Item yang memiliki nilai 

corrected item-total correlation 0,30 atau di atas 0,30 dinilai sebagai 

item valid, sedangkan bila di bawah 0,30 item dinyatakan gugur. 

 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala TRIM-18  

Berdasarkan uji validitas pada skala TRIM-18 yang diberikan 

kepada 43 frater Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan, dari 18 item, 

dua item dinyatakan gugur pada putaran pertama. Pada putaran 

kedua terdapat 16 item yang valid dengan koefisien korelasi antara 
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0,315 sampai dengan 0,725. Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha 

sebesar 0,849, yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik 

dalam mengukur permaafan. Berikut adalah data sebaran item valid 

dan gugur untuk skala TRIM-18 dalam bentuk tabel : 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala TRIM-18 

ASPEK BUTIR SOAL JUMLAH ITEM 

VALID 

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* 4 

 TOTAL   16 

Keterangan : * = item yang gugur 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala IPIP-NEO 

Berdasarkan uji validitas pada skala IPIP-NEO yang diberikan 

kepada 43 frater Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan, yang terdiri 

dari 100 item yang mencakup lima trait kepribadian. Masing-masing 

trait diwakili oleh 20 item soal, oleh karena itu, pengukuran 

dilakukan secara terpisah untuk masing-masing trait kepribadian. 

Hasil uji validitas untuk trait openness to experience yaitu  dari 

20 item yang tersedia, terdapat dua item yang dinyatakan gugur 

sehingga terdapat 18 item valid dengan koefisien korelasi antara 

0,431 sampai 0,727. Hasil uji reliabilitas untuk trait openness to 
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experience diperoleh alpha sebesar 0,906 yang berarti skala ini 

memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur trait opennes to 

experience. 

Hasil uji validitas untuk trait conscientiousness yaitu  dari 20 

item yang tersedia, terdapat tiga item yang dinyatakan gugur 

sehingga terdapat 17 item valid dengan koefisien korelasi antara 

0,313 sampai 0,678. Hasil uji reliabilitas untuk trait 

conscientiousness diperoleh alpha sebesar 0,851 yang berarti skala 

ini memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur trait 

conscientiousness. 

Hasil uji validitas untuk trait extraversion yaitu  dari 20 item 

yang tersedia, terdapat dua item yang dinyatakan gugur sehingga 

terdapat 18 item valid dengan koefisien korelasi antara 0,307 sampai 

0,692. Hasil uji reliabilitas untuk trait extraversion diperoleh alpha 

sebesar 0,885 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik 

dalam mengukur trait extraversion. 

Hasil uji validitas untuk trait agreeableness yaitu  dari 20 item 

yang tersedia, tidak ada item yang dinyatakan gugur sehingga 

terdapat 20 item valid dengan koefisien korelasi antara 0,307 sampai 

0,768. Hasil uji reliabilitas untuk trait agreeableness diperoleh alpha 

sebesar 0,906 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik 

dalam mengukur trait agreeableness. 

Hasil uji validitas untuk trait neuroticism yaitu  dari 20 item 

yang tersedia, terdapat enam item yang dinyatakan gugur sehingga 

terdapat 14 item valid dengan koefisien korelasi antara 0,316 sampai 
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0,590. Hasil uji reliabilitas untuk trait neuroticism diperoleh alpha 

sebesar 0,801 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik 

dalam mengukur trait neuroticism. 

Berikut adalah data sebaran item valid dan gugur untuk skala 

IPIP-NEO dalam bentuk tabel : 

 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala IPIP-NEO 

 

ASPEK BUTIR SOAL JUMLAH 

ITEM 

VALID 
Favorable Unfavorable 

Openess 5, 15, 25, 35, 45, 

55, 65, 75*, 80, 85, 

90, 95, 100 

10*, 20, 30, 40, 

50, 60, 70 

18 

Conscientiousness 3, 13, 23, 33*, 43, 

53*, 63, 73, 83, 93, 

98 

8, 18*, 28, 38, 48, 

58, 68, 78, 88 

17 

Extraversion 1, 11, 21, 31, 41*, 

46*, 51, 61, 71, 81, 

96 

6, 16, 26, 36, 56, 

66, 76, 86, 91 

18 

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* 

14 

TOTAL 45 42 87 

Keterangan : * = item yang gugur 


