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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian  

Berdasarkan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diidentifikasi variabel-

variabel dalam penelitian ini terdiri dari  : 

Variabel Bebas (X) : Big Five Personality (neuroticism, agreeableness, 

conscientiousness, extraversion, openness to experience) (X1), dan 

Spiritualitas (X2).  

Variabel Terikat (Y) : Pemaafan 

B. Pengertian Operasional  

1. Big Five Personality  

Big five personality merupakan pengorganisasian atau 

pengelompokkan kepribadian kedalam lima dimensi, masing-masing 

dimensi mencakup karakteristik kepribadian yang berbeda dan lebih 

spesifik. Pengukuran big five personality menggunakan alat ukur yang 

dikembangkan oleh Oliver P. John yaitu big five inventory (BFI), 

disusun berdasarkan lima dimensi yaitu,  agreeableness, neuroticism, 

extraversion, conscientiousness, openness to experience.  
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Perolehan skor akan digolongkan kedalam dimensi kepribadian yang 

dominan, semakin tinggi skor maka semakin tinggi trait kepribadian 

tertentu. 

2. Spiritualitas 

Spitritualitas adalah orientasi  internal yang mencakup 

pengalaman pribadi khususnya hubungan atau kedekatan dengan 

sesuatu yang dianggap sakral, suci atau transendens. Variabel 

spiritualitas diukur dengan menggunakan skala yang disusun 

berdasarkan aspek yang dikembangkan oleh Delaney, terdiri aspek 

relationship, eco awareness, dan self discovery. Semakin tinggi skor 

mengindikasikan semakin tinggi spiritualitas, dan begitupun 

sebaliknya.  

3. Pemaafan 

Pemaafan merupakan perilaku prososial yaitu sebuah proses 

yang mencakup perubahan positif pada perilaku dan emosi, dimana 

terjadi penurunan motivasi untuk menghindar serta motivasi untuk 

balas dendam terhadap pelaku (transgressor), sehingga dalam hal ini 

perasaan dan pandangan korban baik itu kepada transgressor 

maupun pada peristiwa itu sendiri mengalami perubahan.  

Pengukuran variabel pemaafan dengan menggunakan skala yang 

disusun berdasarkan aspek yang dikembangkan oleh McCullough, 
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yaitu avoid motivation, revenge motivation, dan benevolence 

motivation. Semakin tinggi perolehan skor atau nilai mengindikasikan 

semakin tinggi pemaafan, begitupun sebaliknya.   

C. Subjek Penelitian  

1. Populasi  

Populasi merupakan kelompok subjek yang memiliki ciri–ciri atau 

karakteristik yang sama, yang membedakan dengan kelompok subjek 

yang lainnya (Azwar, 2015). Populasi dari penelitian ini yaitu korban 

konflik Ambon yang berdomisili di Salatiga dan Semarang, dengan 

rentang usia yang tergolong masa dewasa awal, yaitu 24-30 tahun.      

2. Sampel dan Teknik Sampling  

Sampel ialah bagian dari populasi yang menggambarkan 

karakteristik atau ciri-ciri dari populasi, yang dipilih sesuai dengan 

teknik tertentu (Azwar, 2015). Karakteristik populasi dari penelitian ini 

adalah korban kerusuhan Ambon. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik accidental Snowball 

Sampling, yaitu penentuan sampel yang pada awalnya dalam 

jumlahnya kecil kemudian membesar sesuai dengan karakteristik dari 

populasi (Sugiyono, 2010).  

D. Instrumen Penelitian  
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Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengambilan data ialah 

skala Psikologi. Menurut Azwar (2015), skala Psikologi merupakan 

instrumen penelitian yang terdiri dari perangkat pertanyaan atau 

pernyataan yang disusun guna mengungkap atribut yang akan diukur 

lewat respon terhadap pertanyaan atau pernyataan. Skala Psikologi 

dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok item, yaitu favorable dan 

unfavorable. 

Azwar (2015) mengungkapkan  bahwa item-item favorable 

merupakan item-item yang isinya atau terdiri dari ciri-ciri adanya atribut 

yang diukur, sedangkan item-item unfavorable ialah item-item yang isinya 

tidak memihak atau tidak menunjukkan ciri-ciri atribut yang diukur.  Skala 

Psikologi digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi :  

1. Skala Big five personality  

Skala big five personality yang digunakan dalam penelitian ini, 

menggunakan alat ukur yang telah disusun oleh Oliver P. John (1991) 

yaitu big five inventory (BFI). Skala BFI diadaptasi dan  diterjemahkan 

oleh Sulastri (2014) ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

back translation (ABBA) technique.  Big five inventory (BFI) terdiri dari 

lima dimensi kepribadian yaitu agreeableness, neuroticism, 

extraversion, conscientiousness, openness to experience. BFI terdiri 

dari 44 item, 8 item untuk extraversion, 9 item untuk agreeableness, 9 
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item untuk conscientiousness, 8 item untuk neuroticism, 10 item untuk 

openness to experience.  

 

Alternatif pilihan jawaban skala big five personality pada 

penelitian ini, terdiri dari 5 pilihan respon yakni : sangat tidak setuju 

(STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (R), setuju (S), sangat setuju (SS). 

Penilaian item favorable skala big five inventory (BFI) ialah, (SS=5), 

(S=4), (R=3), (TS=2), (STS=1), sedangkan penilaian item unfavorable, 

(SS=1), (S=2), (R=3), (TS=4), (STS=5). 

            Tabel 1. Rancangan Skala Big Five Inventory (BFI)  

No. Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Extraversion                          5                    3                8 

Agreeableness                      5                    4                9 

Conscientiousness                5                    4                9 

Neuroticism                           5                    3                8 

Openness to experience       8                    2               10 

    Jumlah        27          17    44 

 

2. Skala Pemaafan 

Skala pemaafan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

18 item pernyataan, 6 item untuk avoidance motivation, 6 item untuk 

revenge motivation, dan 6 item untuk benevolence motivation. 

Penyusunan skala pemaafan berdasarkan aspek – aspek yang 
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dikembangkan oleh McCullough, Root dan Cohen (2006),  yaitu avoid 

motivation, revenge motivation, dan benevolence motivation. 

Alternatif pilihan jawaban skala pemaafan pada penelitian ini, 

terdiri dari 5 pilihan respon yakni : sangat tidak setuju (STS), tidak 

setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju ( SS). Penilaian item 

favorable skala pemaafan ialah, (SS=5), (S=4), (N=3), (TS=2), 

(STS=1), sedangkan penilaian item unfavorable, (SS=1), (S=2), (N=3), 

(TS=4), (STS=5).  

Tabel 2. Rancangan Skala Pemaafan 

No. Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Avoidance motivation         -                    6               6 

Revenge motivation           -                    6               6 

Benevolence motivation     6                   -                6 

 Jumlah            6          12    18 

 

3. Skala Spiritualitas 

Penggunaan skala spiritualitas dalam penelitian ini terdiri dari 28 

item pernyataan, yang disusun berdasarkan aspek - aspek yang 

dikembangkan  oleh Delaney (2005) yaitu relationship, eco awareness, 

dan self discovery, dengan total 28 item pernyataan.   
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Tabel 3. Rancangan Skala Spiritualitas  

No. Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Relationship                       5                     -              5 

Eco awareness                 12                    -             12 

Self discovery                    11                    -             11 

 Jumlah          28             28 

 

Alternatif pilihan jawaban terdiri dari 5 pilihan yakni : sangat tidak 

setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju ( SS). 

Penilaian item favorable the spiritual scale  ialah, (SS=5), (S=4), (N=3), 

(TS=2), (STS=1), sedangkan penilaian item unfavorable, (SS=1), (S=2), 

(N=3), (TS=4), (STS=5). 

E. Uji Coba Skala Penelitian  

Salah satu persyaratan  penting yang harus dimiliki oleh alat ukur yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu memiliki validitas dan 

realibilitas yang baik. 

1. Uji Validitas  

Validitas sangat erat kaitannya dengan pengukuran, sehingga 

tujuan dilakukannya validitas ialah untuk mengukur skala guna 

mengetahui sejauh mana skala tersebut menghasilkan data yang 

akurat sesuai dengan tujuan pengukuran (Azwar, 2015). Disamping 

itu, uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masing- 
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masing item dalam tes layak untuk mengungkap atribut yang diukur 

sesuai dengan indikator dan mencakup keseluruhan domain isi yang 

hendak diukur (Azwar, 2016).  

Selanjutnya akan dilakukan uji validitas item berdasar kriteria 

dengan menggunakan formula product moment pearson, untuk 

mendapatkan koefisien korelasi antara item skala dengan skor total 

skala, sedangkan untuk menghindari over estimate maka akan 

dilakukan koreksi dengan teknik part–whole.  

2. Uji Reliabilitas  

Salah satu kriteria instrument pengukuran digolongkan baik jika 

memiliki reliabilitas yang baik. Reliabilitas merupakan sejauh mana 

hasil pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2016). Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas  adalah teknik 

Alpha Cronbach.  

F. Analisis Data  

Langkah awal dari analisis data yaitu dengan melakukan pengujian 

prasyarat analisis, dengan tujuan untuk memastikan data berdistribusi 

normal, tidak adanya multikolinearitas dan mempunyai hubungan yang 

linier. Hal tersebut merupakan syarat untuk yang harus dipenuhi untuk 

dilakukan pengujian hipotesis. Dua metode pengujian hipotesis yang 

dilakukan pada penelitian ini, terdiri dari  Analisis Regresi Berganda untuk 
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menguji hipotesis mayor, dan teknik Korelasi Pearson product moment 

untuk menguji hipotesis minor, yaitu untuk mengetahui korelasi big five 

personality dengan pemaafan korban kerusuhan Ambon, dan korelasi 

spiritual dengan pemaafan korban kerusuhan Ambon.    

 


