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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti melalukan penelitian ini dengan memilih populasi jemaat 

Gereja Mawar Sharon Semarang.  Gereja ini berada di jalan Kompleks 

Madukoro DD III / 5 (ex Giant), Kelurahan Tawangsari, Kecamatan 

Semarang Barat, Jawa Tengah. Gereja Mawar Sharon Semarang ini 

merupakan salah satu satelit dari beberapa satelit yang tersebar di 

seluruh Indonesia dan pusatnya berada di Surabaya. Visi Gereja 

Mawar Sharon gereja sel yang apostolik dan profetik dan misinya 

adalah membangun 1000 gereja lokal dan 1.000.000 murid.  

Populasi di Gereja Mawar Sharon adalah populasi yang infinit, 

karena jumlah jemaat, staff, maupun full-timer di gereja tersebut tidak 

tetap, selalu mengalami perubahan. Jumlah full-timer di gereja ini 

sebanyak 19 orang, pekerja part-time sebanyak 2 orang, dan jemaat 

sekitar 426 orang.  Penelitian ini melibatkan jemaat, staff, dan full-

timer dari Gereja Mawar Sharon Semarang. 

Beberapa pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Gereja 

Mawar Sharon Semarang adalah : 

 Gereja Mawar Sharon menerapkan nilai yang sama kepada para 

jemaat dan kepada para pekerjanya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pemaafan serta pengampunan, sehingga 

pandangan dan nilai tersebut menjadi dasar yang sama dalam 

pemaafan yang populasi tersebut lakukan. 
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 Belum pernah dilakukan penelitian serupa di Gereja Mawar 

Sharon Semarang 

 Peneliti memperoleh ijin untuk melakukan penelitian di Gereja 

Mawar Sharon. 

B. Persiapan Penelitian 

Peneliti melakukan persiapan penelitian berupa proses 

permohonan ijin penelitian dan penyusunan alat ukur penelitian 

sebelum mengambil data di tempat penelitian. Perijinan penelitian dan 

penyusunan skala diuraikan sebagai berikut : 

1. Permohonan Ijin Penelitian 

Ijin penelitian yang dilakukan peneliti dimulai dari meminta ijin 

secara lisan kepada salah satu gembala Army Of God (pemuda 

pelajar) di Gereja Mawar Sharon. Setelah itu, peneliti memohon 

surat permohonan ijin penelitian ke Kepala Program Pendidikan 

Sarjana Psikologi UNIKA Soegijapranata. Permohonan ijin 

penelitian dikeluarkan dengan nomor surat 2686/B.7.3/FP/V/2018 

pada tanggal 15 Mei 2018. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh 

Kepala Program Pendidikan Sarjana Psikologi UNIKA 

Soegijapranata Semarang, peneliti memberikan surat tersebut ke 

gembala Army Of God Gereja Mawar Sharon. Gembala Army of God 

memberi ijin secara lisan kepada peneliti untuk mengadakan 

penelitian. Dengan demikian prosedur penelitian di Gereja Mawar 

Sharon telah terpenuhi. 

 

 



67 
 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyusun instrumen 

penelitian berupa skala Likert yang digunakan untuk memperoleh 

data mengenai pemaafan dan gangguan kepribadian dissosial pada 

masing-masing subjek. Peneliti menyusun dua skala yang masing-

masing adalah Skala Pemaafan dan Skala Gangguan Kepribadian 

Dissosial. Kedua skala tersebut disusun oleh peneliti dengan 

melakukan pembahasan bersama dua dosen pembimbing skripsi 

yaitu Drs. George Hardjanta, M. Si. dan Christa Vidia Rana 

Abimanyu, S. Psi, M. Psi. Pembahasan tersebut terkait dimensi atau 

aspek apa saja yang akan dipakai termasuk kriteria diagnostik 

gangguan kepribadian dissosial, penyusunan item-item pernyataan 

dari kedua skala, bahasa yang digunakan, dan cara penilaian yang 

akan ditetapkan pada masing-masing skala. 

a. Skala Gangguan Kepribadian Dissosial 

Skala Gangguan Kepribadian Dissosial disusun berdasarkan 

kriteria diagnostik yang diambil dari DSM V dan PPDGJ-III. 

Terdapat 10 kriteria diagnostik yang digabungkan dan 

disimpulkan berdasar DSM V dan PPDGJ-III. Kriteria 

diagnostik tersebut berupa melanggar norma, berbohong, 

impulsivitas, agresif, mengabaikan tanggung jawab, tidak ada 

rasa menyesal, mengabaikan keamanan, menyalahkan orang 

lain, hubungan interpersonal buruk, dan kepedulian yang 

kurang. Skala Gangguan Kepribadian Dissosial ini memiliki 

total 53 item.  
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Blueprint penyebaran item-itemnya adalah sebagai berikut : 

             Tabel 3. Penyebaran Item Skala Gangguan Kepribadian Dissosial 

Karakteristik 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Melanggar Norma 1,31,41,52 11,21,47 7 

Berbohong 2,32,42 12,22 5 

Impulsivitas 3,33 13,23 4 

Agresif 4,34,43,48 14,24 6 
Mengabaikan Tanggung Jawab 5,35 15,25 4 

Tidak Ada Rasa Menyesal 16,26 6,36 4 

Mengabaikan Keamanan 17,27,44 7,37,49 6 
Menyalahkan Orang Lain 18,28,45 8,38 5 

Hubungan Interpersonal Buruk 19,29 9,39,50 5 

Kepedulian yang Kurang 20,30,46 10,40,51,53 7 

Total 28 25 53 

 

b. Skala Pemaafan 

Skala Pemaafan disusun berdasar dimensi-dimensi 

pemaafan dari Nashori yang terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi 

emosi, dimensi kognisi, dan dimensi interpersonal.  

Blueprint penyebaran item-item dalam skala pemaafan 

adalah sebagai berikut : 

              Tabel 4. Penyebaran Item Skala Pemaafan 

Dimensi 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Emosi 1, 3, 16, 18 2, 4,15, 17 8 

Kognisi 5, 7, 20, 29 6, 19, 21, 34 8 
Interpersonal 9, 11, 13, 22, 24, 26, 

28, 31, 33, 35, 39 

8, 10, 12, 14, 23, 25, 27, 

30, 32, 36, 37, 38, 40  
24 

Total 19 21 40 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Gereja Mawar Sharon 

Semarang jalan Kompleks Madukoro DD III / 5 (ex Giant), Kelurahan 

Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Jawa Tengah. Penelitian ini 

menggunakan metode tryout terpakai dengan subjek 130 orang. Tryout 
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terpakai dilakukan dengan mengambil data hanya sebanyak satu kali 

dan hasilnya digunakan untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, 

serta menjadi data akhir yang digunakan untuk analisis data. Peneliti 

menggunakan tryout terpakai karena populasi yang digunakan sebagai 

subjek penelitian adalah populasi infinit dimana memiliki jumlah yang 

tidak tetap dan selalu berubah-ubah, sehingga dengan tryout terpakai 

subjek yang digunakan dalam penelitian adalah subjek yang sama. 

Tryout terpakai memiliki kelemahan yaitu adanya item-item yang 

gugur yang akan mempengaruhi item-item yang valid. 

Sampel penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling 

yaitu dengan memilih subjek secara kebetulan dan subjek tersebut 

sesuai dengan ketentuan sampel yang sudah ditetapkan di awal yang 

berupa jemaat atau pekerja di Gereja Mawar Sharon dan berumur 

minimal 18 tahun. Penggunaan teknik sampling berupa incidental 

sampling dikarenakan jumlah jemaat di Gereja Mawar Sharon yang 

cukup banyak dan supaya semua jemaat yang ditemui peneliti dapat 

diambil sebagai subjek dalam penelitian ini. 

Sebelum skala disebarkan ke para subjek untuk pengambilan 

data, peneliti menggunakan preliminary tryout yaitu melakukan 

percobaan menggunakan skala tersebut ke beberapa orang di luar 

populasi yang ditujukan untuk melihat apakah pernyataan-pernyataan 

dalam skala tersebut dapat dimengerti dan mengukur waktu yang 

digunakan untuk mengisi skala tersebut. Preliminary tryout ini 

dilakukan kepada 4 orang di luar populasi. Hasilnya, keempat orang 

yang dijadikan subjek untuk melakukan preliminary tryout memahami 
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dan dapat mengerjakan skala dengan baik, sedangkan waktu yang 

digunakan untuk mengisi kedua skala adalah sekitar 10-15 menit per 

orang.  

Penelitian ini dilaksanakan selama akhir Mei 2018 sampai Juni 

2018 dan memakan waktu hingga 3 minggu. Peneliti melakukan 

penelitian setiap hari Minggu selama 3 minggu tersebut pada saat 

sebelum dan sesudah ibadah dilaksanakan, dimulai dari tanggal 27 

Mei hingga 10 Juni 2018 . Peneliti selalu meminta kesediaan dari 

subjek terlebih dahulu untuk mengisi skala sebelum menyerahkan 

skala kepada subjek. Subjek yang bersedia akan diberikan Skala 

Pemaafan dan skala gangguan kepribadian dissosial yang sudah 

dijadikan satu oleh peneliti untuk diisi. 

Setiap minggunya peneliti membagikan kepada orang-orang yang 

ditemui di Gereja Mawar Sharon, peneliti memberikan waktu selama 

seminggu jika subjek sedang sibuk atau tidak bisa langsung mengisi 

skala yang diberikan oleh peneliti dan dikembalikan saat ibadah pada 

minggu selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan 

subjek. Tidak semua skala yang dibawa pulang oleh subjek 

dikembalikan dalam keadaan terisi, ada beberapa skala yang masih 

belum terisi saat dikembalikan. Skala yang belum terisi tersebut 

akhirnya diberikan kepada subjek lain yang masih belum mendapat 

kesempatan untuk mengisi dan bersedia mengisi skala tersebut. Total 

skala yang dibagikan ada 170 eksemplar dan yang kembali dengan 

terisi lengkap ada 130 eksemplar. Hasil data yang terkumpul dari 130 
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eksemplar tersebut ditabulasi oleh peneliti dan menjadi data uji coba . 

Data dapat dilihat pada lampiran B. 

D. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Uji validitas dan reliabilitas pada kedua alat ukur penelitian ini 

menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 16. 

Uji validitas pada skala pemaafan dan skala gangguan kepribadian 

dissosial menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Carl 

Pearson dan  dilanjutkan dengan menggunakan teknik korelasi Part-

Whole. Untuk uji reliabilitas menggunakan teknik Koefisien Alfa 

(Coefficient Alpha) atau biasa disebut dengan Cronbach’s Alpha atau 

Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

didapat adalah sebagai berikut : 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Gangguan Kepribadian 

Dissosial 

Hasil validitas dari skala gangguan kepribadian dissosial 

menunjukkan bahwa dari 53 item terdapat 2 item yang gugur, 

sehingga item yang valid terdiri dari 51 item. Skala ini memiliki 

koefisien korelasi yang bergerak dari 0,205 sampai dengan 0,637 

pada taraf signifikasi 5% yaitu 0,164. Rincian item yang valid 

dan item yang gugur dapat dilihat di tabel 5. 

Reliabilitas skala gangguan kepribadian dissosial memiliki 

hasil koefisien reliabilitas alpha (α) sebesar 0,925 yang 

menunjukkan bahwa skala ini adalah skala yang reliabel dan 

dapat digunakan dalam penelitian. Hasil dapat dilihat pada 

Lampiran C-1. 
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Tabel 5. Penyebaran Item Valid dan Gugur Skala Gangguan Kepribadian Dissosial 

Karakteristik 

Jumlah Item Jumlah 

Item 

Valid 
Favourable Unfavourable 

Melanggar Norma 1*,31,41,52 11,21,47* 5 

Berbohong 2,32,42 12,22 5 

Impulsivitas 3,33 13,23 4 

Agresif 4,34,43,48 14,24 6 

Mengabaikan Tanggung Jawab 5,35 15,25 4 

Tidak Ada Rasa Menyesal 16,26 6,36 4 

Mengabaikan Keamanan 17,27,44 7,37,49 6 

Menyalahkan Orang Lain 18,28,45 8,38 5 

Hubungan Interpersonal Buruk 19,29 9,39,50 5 

Kepedulian yang Kurang 20,30,46 10,40,51,53 7 

Total 27 24 51 

Keterangan : Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Pemaafan 

Hasil perhitungan validitas pada skala pemaafan 

menunjukkan dari 40 item terdapat 32 item yang valid dan 8 item 

yang gugur dengan koefisien korelasi yang bergerak antara 0,198 

sampai dengan 0,660 pada taraf signifikasi 5% yaitu 0,164. 

Rincian butir item yang valid dan gugur dari skala pemaafan 

dapat dilihat di tabel 6. 

Hasil reliabilitas pada skala pemaafan memiliki nilai koefisien 

reliabilitas alpha (α) sebesar 0,899 sehingga hasilnya reliabel dan 

skala pemaafan ini dapat digunakan dalam penelitian. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran C-2. 
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Tabel 6. Penyebaran Item Valid dan Gugur Skala Pemaafan 

Dimensi 
Jumlah Item Jumlah Item 

Valid Favourable Unfavourable 

Emosi 1*, 3, 16*, 18 2*, 4,15, 17 5 

Kognisi 5, 7, 20, 29 6*, 19, 21, 34 7 

Interpersonal 9*, 11, 13, 22, 

24*, 26, 28, 31, 

33, 35, 39* 

8, 10, 12, 14, 23, 

25, 27, 30, 32, 

36, 37, 38, 40*  

20 

Total 14 18 32 

Keterangan : Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 

Data item-item yang valid ditabulasi ulang dan data yang gugur 

disisihkan. Data yang valid diolah menjadi data penelitian dan dapat 

dilihat pada lampiran D. 
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