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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pokok bahasan yang dipaparkan pada bab tiga meliputi desain penelitian; 

lokasi, populasi dan sampel penelitian; definisi operasional variabel; instrumen 

penelitian; validitas instrumen; reliabilitas instrumen; teknik pengumpulan data; 

langkah-langkah penelitian; dan teknis analisis data. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan 

untuk menguji teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel yang diukur 

dengan menggunakan instrumen penelitian sehingga data penelitian terdiri dari 

angka-angka yang dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Cresswell, 

2014). Hasil data penelitian berupa angka yang diproses melalui pengolahan 

statistik untuk ditafsirkan sehingga diperoleh presentasi gambaran variabel yang 

diteliti. Penelitian yang akan dilakukan adalah menguji hubungan dan kontribusi 

antara pemaafan dan empati menggunakan instrumen penelitian yang diproses 

melalui pengolahan statistik sehingga diperoleh presentasi gambaran pemaafan 

dan presentasi gambaran empati peserta didik SMPN 8 Bandung. 

Penelitian menggunakan metode korelasional, yang digunakan untuk 

melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain 

yang akan diukur, apabila terdapat hubungan maka seberapa eratnya hubungan 

serta berarti atau tidaknya hubungan tersebut (Arikunto, 2010). Pendekatan 

kuantitatif dengan metode korelasional dipilih karena penelitian bertujuan untuk 

mendeskripsikan, mengukur dan menganalisis kontribusi empati terhadap 

pemaafan peserta didik SMPN 8 Bandung sehingga menghasilkan data numerik 

yang dapat disimpulkan dan digeneralisasikan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah peserta didik kelas VII dan VIII SMPN 8 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 
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Tabel 3.1 

Populasi Siswa Kelas VII dan VIII SMPN 8 Bandung 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Kelas L P Jumlah 

VII A 13 18 31 

VII B 14 18 32 

VII C 13 18 31 

VII D 13 15 28 

VII E 12 17 29 

VII F 11 20 31 

VII G 13 18 31 

VII H 15 17 32 

VIII A 11 20 31 

VIII B 10 17 27 

VIII C 12 20 32 

VIII D 14 18 32 

VIII E 12 19 31 

VIII F 11 19 30 

VIII G 12 19 31 

VIII H 11 20 31 

Total 490 

 

Sampel dalam penelitian adalah populasi seluruh peserta didik kelas VII 

dan VIII SMPN 8 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 yang dijadikan subjek 

penelitian. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Pemaafan 

Pemaafan yang dimaksud dalam penelitian adalah seperangkat motivasi 

untuk tidak membalas dendam, meredakan dorongan memelihara kebencian, dan 

berusaha tetap menjalin hubungan yang baik dengan pihak yang telah menyakiti. 

Pemaafan terbagi kedalam tiga aspek, sebagai berikut. 

3.3.1.1 Motivasi Penghindaran (Avoidance Motivations) 

Avoidance motivations adalah dorongan atau motivasi individu yang 

menghindar atau menarik diri dari pelaku yang dinilai telah menyakiti atau 

menyinggung perasaan. Avoidance motivations merupakan dimensi negatif dari 
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pemaafan, artinya rendahnya avoidance motivations menggambarkan semakin 

dekat individu pada keadaan memaafkan (McCullough, dkk., 1998). 

 

3.3.1.2 Motivasi Balas Dendam (Revenge Motivations) 

Revenge motivations ditandai dengan adanya dorongan atau motivasi 

individu untuk membalas perbuatan pelaku. Muncul rasa dendam dan keinginan 

membalas karena individu dalam kondisi marah, benci dan dipenuhi emosi 

negatif. Revenge motivations merupakan dimensi negatif dari pemaafan, artinya 

rendahnya revenge motivations menggambarkan semakin dekat individu pada 

keadaan memaafkan (McCullough, dkk., 1998). 

3.3.1.3 Motivasi Kebajikan (Benevolence Motivations) 

Benevolence motivations adalah dorongan atau motivasi untuk berbuat 

kebajikan atau kebaikan keapada pelaku yang telah menyakiti. Individu yang 

menjadi korban, tetap ingin berbuat baik dengan tetap menjalin hubungan yang 

baik dengan pelaku. Benevolence motivations merupakan dimensi positif dari 

pemaafan, artinya tingginya benevolence motivations menggambarkan bahwa 

individu telah memaafkan (McCullough, dkk., 1998). 

 

3.3.2 Empati  

Empati yang dimaksud dalam penelitian adalah sekumpulan konstruk yang 

berkaitan dengan respon individu terhadap peristiwa yang dialami orang lain yang 

secara spesifik meliputi komponen Perspective taking (Pengambilan Perspektif), 

Fantasy (Imajinasi), Empathic concern (Perhatian Empatik), dan Personal 

distress (Distress Pribadi). 

3.3.2.1 Perspective taking  (Pengambilan Perspektif) 

Kemampuan seseorang untuk mengambil sudut pandang psikologis 

seseorang secara spontan. Aspek ini akan mengukur sejauh mana individu 

memandang kejadian sehari-hari dari perspektif orang lain. Pentingnya 

kemampuan dalam Perspective Taking untuk perilaku non egosentrik yaitu 

kemampuan yang tidak berorientasi pada kepentingan diri sendiri tetapi pada 

kepentingan orang lain. Pengambilan perspektif dalam empati meliputi proses Self 

Indentification dan Self Positioning. Self Identification mengarahkan individu 
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untuk menyentuh kesadaran dirinya sendiri melalui perspektif yang dimiliki orang 

lain, sementara Self Positioning memandu individu untuk memposisikan diri pada 

situasi dan kondisi orang lain untuk kemudian membantu penyelesaian 

masalahnya.  

3.3.2.2 Fantasy (Imajinasi) 

Kemampuan seseorang untuk mengubah diri mereka secara imajinatif 

dalam mengalami perasaan dan tindakan dari karakter khayal dalam buku, film, 

cerita atau orang lain disekitarnya. Ketika mengalami fantasi, seseoarang akan 

terstimuli untuk menyampaikan perasaan dan persepsi atas suatu kejadian atau 

proses yang menyatakan perubahan sikap/perilaku orang lain. Aspek ini melihat 

kecenderungan individu menempatkan diri dan hanyut dalam perasaan dan 

tindakan orang lain. Sotland mengungkapkan bahwa Fantacy merupakan aspek 

yang berpengaruh pada reaksi emosi terhadap orang lain dan menimbulkan 

perilaku menolong (Davis, 1980).  

3.3.2.3 Empathic concern (Perhatian Empatik) 

Perasaan simpati yang berorientasi pada orang lain dan perhatian terhadap 

kemalangan orang lain. Aspek perhatian empatik merupakan cermin dari perasaan 

kehangatan yang erat kaitannya dengan kepekaan dan kepedulian terhadap orang 

lain.  

3.3.2.4 Personal distress (Distress Pribadi) 

Pengendalian reaksi pribadi terhadap penderitaan orang lain, yang meliputi 

perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, dan tidak berdaya. Menekankan pada 

kecemasan pribadi yang berorientasi pada diri sendiri serta kegelisahan dalam 

menghadapi setting interpersonal yang tidak menyenangkan.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Instrumen Pemaafan 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket atau kuesioner 

pemaafan (forgiveness) yang dikonstruksi McCullough, Root, & Cohen (2006), 

kemudian diadaptasi oleh Arismawati (2016). Angket pengungkap forgiveness 

disusun menggunakan skala Likert, dengan lima alternatif jawaban yaitu sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak 
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sesuai (STS). Kisi-kisi serta aspek dalam instrumen forgiveness tertampilkan pada 

tabel 3.2 sebagai berikut. 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Forgiveness (TRIM-18) 

(McCullough, Root, & Cohen, 2006) 

Aspek Indikator No.Item Jumlah 

Item Favorabel Unfavorabel 

1. Motivasi 

Penghindaran 

(Avoidance 

Motivations) 

a. Menghindar  atau 

menarik diri dari 

perilaku yang 

menyakiti 

- 5, 11, 15, 18 4 

b. Korban akan lebih 

menjaga jarak dari 

pelaku yang 

menyakiti 

- 2, 7, 10 3 

2. Motivasi 

Balas 

Dendam 

(Revenge 

Motivations) 

a. Membalas perbuatan 

pelaku yang 

menyakiti 

- 1, 9, 13 

 

3 

 

b. Marah terhadap 

perbuatan pelaku 

yang menyakiti 

- 4, 17 2 

3. Motivasi 

Kebajikan 

(Beneviolence 

Motivations) 

a. Berbuat kebaikan 

kepada pelaku yang 

menyakiti 

3, 14, 16 - 3 

 

b. Menjalin hubungan 

yang baik dengan 

pelaku yang 

menyakiti 

6, 8, 12 -  

Jumlah 6 12 18 

 

Instrumen forgiveness yang digunakan dalam penelitian sudah dilakukan 

uji validitas, uji reliabilitas dan uji ketepatan skala sebelumnya oleh Arismawati 

(2016). Hasil pengolahan data menunjukkan indeks validitas instrumen terentang 

antara 0,535 sampai dengan 0,921 pada taraf kepercayaan 95%. Hasil perhitungan 

validitas menunjukkan seluruh item pernyataan memiliki angka validitas lebih 

besar dari 0,05. Hasil uji validitas pada instrumen forgiveness yaitu 

Transgression-Related Interpersonal Inventory-18 (TRIM-18) yang diadopsi dari 
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McCullough, (2006) terdiri dari 18 item kemudian diujikan kepada 50 responden, 

menghasilkan 18 item diterima dan tidak ada item yang gugur. 

Pada uji reliabilitas, hasil pengolahan data menunjukkan nilai reliabilitas 

instrumen sebesar 0,955 artinya intrumen memiliki tingkat konsistensi yang 

sangat tinggi. Dengan begitu, instrumen layak digunakan sebagai alat ukur 

forgiveness. 

Skala yang digunakan pada instrumen forgiveness adalah skala Likert. 

Data yang diperoleh dari pengumpulan adalah data ordinal, agar data dapat 

dianalisis secara multivarat (analisis regresi) maka data tersebut harus diubah 

menjadi data interval. Pengubahan data ordinal ke interval dalam skala likert 

disebut juga skala sikap. Analisa skala sikap likert menggunakan uji-t dan 

perhitungan Z bagi setiap skala. Instrumen forgiveness dilakukan uji skala dengan 

menggunakan MSI (Method of Succesive Interval) sebagai alat bantu mengubah 

data ordinal menjadi interval. 

Berdasarkan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji ketepatan skala yang telah 

dilakukan oleh Arismawati (2016), dapat disimpulkan instrumen TRIM-18 layak 

digunakan sebagai alat ukur pemaafan (forgiveness). Atas pertimbangan tersebut, 

peneliti akan menggunakan instrumen yang diadaptasi oleh Arismawati (2016) 

secara utuh. 

 

3.4.2 Instrumen Empati 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket atau kuesioner empati 

yang dikonstruksi Davis (1980), kemudian diadaptasi oleh Nur’aeni (2015) dalam 

bentuk skala sikap Likert, berupa pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya 

berbentuk sangat sesuai (SS), sesuai (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS), 

dan sangat tidak sesuai (STS). Kisi-kisi instrumen disajikan pada tabel 3.3 sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Empati 

Davis (1980) 

Aspek Indikator No.Item Jumlah 

Item Favorabel Unfavorabel 

Respon Perspective Taking 1, 2, 3, 4, - 6 
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Kognitif (Memahami pandangan-

pandangan orang lain dalam 

suatu kondisi) 

5, 6 

Fantasy 

(Menempatkan diri secara 

imajinatif terhadap perasaan 

dan tindakan fiktif) 

7, 8, 9, 

10, 11, 15 

12, 13, 14 9 

Respon 

Afektif 

Emphatic Concern 

(Merasakan perasaan 

kehangatan, kasih sayang dan 

peduli terhadap penderitaan 

orang lain) 

16, 17, 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26 

18, 19, 20 11 

Personal Distress 

(Merasakan ketidaknyamanan 

dan kecemasan ketika melihat 

penderitaan orang lain) 

27, 28, 

29, 30, 

31, 32, 34 

33 8 

Jumlah 27 7 34 

 

Instrumen empati yang dilakukan dalam penelitian sudah dilakukan uji 

validitas, uji reliabilitas, dan uji ketepatan skala sebelumnya oleh Nur’aeni (2015). 

Hasil perhitungan validitas pada instrumen Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

yang diadopsi dari Davis (1980) didapatkan nilai t tabel sebesar 1,651. Instrumen 

empati terdiri dari 45 pernyataan. Pengujian validitas dilakukan pada 240 

responden, kemudian didapatkan hasil 34 pernyataan valid dan 11 pernyataan 

tidak valid. 

Pada uji reliabilitas, hasil perhitungan menujukkan nilai reliabilitas sebesar 

0,760. Artinya instrumen berada pada derajat keterandalan yang tinggi, sehingga 

instrumen empati dapat digunakan sebagai alat ukur empati. 

Skala yang digunakan pada instrumen empati adalah skala Likert. Data 

yang diperoleh dari pengumpulan adalah data ordinal, agar data dapat dianalisis 

secara multivarat (analisis regresi) maka data tersebut harus diubah menjadi data 

interval. Pengubahan data ordinal ke interval dalam skala likert disebut juga skala 

sikap. Analisa skala sikap likert menggunakan uji-t dan perhitungan Z bagi setiap 

skala. Instrumen empati dilakukan uji skala dengan menggunakan MSI (Method 

of Succesive Interval) sebagai alat bantu mengubah data ordinal menjadi interval. 

Berdasarkan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji ketepatan skala yang telah 

dilakukan oleh Nur’aeni (2015) pada instrumen empati, dapat disimpulkan 
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instrumen Interpersonal Reactivity Index (IRI)  layak digunakan sebagai alat ukur 

empati. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti akan menggunakan instrumen 

yang diadaptasi oleh Nur’aeni (2015) secara utuh untuk mengukur empati peserta 

didik SMPN 8 Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

 

3.5 Uji Keterbacaan 

Instrumen forgiveness yang diadaptasi oleh Arismawati (2016) 

dikembangkan dan diujikan untuk peserta didik usia SMP. Karena rentang usia 

dan jenjang yang sama dengan subjek penelitian, sehingga pada instrumen 

forgiveness tidak dilakukan uji keterbacaan. Instrumen empati yang diadaptasi 

oleh Nur’aeni (2015) dikembangkan dan diujikan untuk peserta didik usia SMK 

sehingga perlu dilakukan uji keterbacaan. 

Uji keterbacaan dilakukan pada tiga orang peserta didik kelas VII dan tiga 

orang peserta didik kelas VIII SMPN 19 Bandung. Uji keterbacaan dilakukan 

untuk mengukur keterbacaan butir peryataan instrumen dari segi kata, kalimat, 

dan istilah secara utuh sehingga dapat dipahami oleh responden penelitian. 

Hasil uji keterbacaan menunjukkan dua dari enam peserta didik tidak 

memahami makna kata “tidak acuh” sehingga perlu dilakukan revisi agar 

responden dapat memahami butir pernyataan.  

 

3.6 Uji Validitas 

Validitas instrumen dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengukuran 

oleh instrumen dapat mengukur atribut apa yang seharusnya diukur (Sumintono & 

Widhiarso, 2015). Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Arikunto, 2009). Semakin tinggi nilai validasi maka 

menunjukkan semakin valid insinstrumen yang digunakan. Kriteria yang 

digunakan untuk memeriksa item yang tidak sesuai tersaji pada tabel 3.4 sebagi 

berikut.  

Tabel 3.4 

Kriteria Validitas Item 

Outfit Mean Square (MNSQ) 0,5<MNSQ<1,5 
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Outfit Z-Standard (ZSTD) -2,0<ZSTD<+2,0 

Point Measure Correlation (Pt Mean Corr) 0,4<Pt Measure Corr<0,85 

(Suminto & Widhiarso, 2015, hlm 111) 

 

Pada pengujian validitas instrumen, terdapat kriteria undimensionality 

yang merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi apakah instrumen yang 

dikembangkan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Persyaratan 

undimensionality minimal sebesar 20% (Suminto & Widhiarso, 2015).  

3.7 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menunjukkan sejauh mana instrumen yang 

digunakan dapat dipercaya atau derajat keajegan skor yang diperoleh oleh subjek 

penelitian dengan instrumen yang sama dalam kondisi yang berbeda. Untuk 

mengetahui nilai reliabilitas responden dan reliabilitas item, dapat dilihat kriteria 

nilai person reliability dan item reliability. Karena nilai alpha cronbach 

(mengukur reliabilitas yaitu interaksi antara person dan item secara keseluruhan), 

ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Kriteria Nilai Alpha Cronbach 

Rentang Kategori 

<0,5 Buruk 

0,5-0,6 Jelek 

0,6-0,7 Cukup 

0,7-0,8 Bagus 

>0,8 Bagus sekali 

             (Sumintono & Widhiarso, 2015, hlm 109) 

Kriteria nilai person reliability dan item reliability, dinyatakan pada tabel 

3.6 sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Kriteria Item Reliability dan Person Reliability 

Rentang Kategori 

<0,67 Lemah 

0,67-0,8 Cukup 

0,81-0,9 Bagus 

0,91-0,94 Bagus Sekali 

>0,94 Istimewa 

(Sumintono & Widhiarso, 2015, hlm. 109) 
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Uji reliabilitas pada instrumen forgiveness dan instrumen empati dalam 

penelitian dilakukan kembali dengan pertimbangan karena tempat dan responden 

penelitian yang berbeda. Uji reliabilitas pada penelitian dilakukan dengan Rasch 

Model menggunakan bantuan aplikasi Winstep 3.73.   

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan Rasch Model, tersaji 

pada tabel 3.7 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Forgiveness 

No Deskripsi Mean 

Measure 

SD Separation Reliability Alpha 

Cronbach 

1 Person 0,88 0,82 2,20 0,83 0,87 

2 Item 0,00 0,56 9,69 0,99 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen forgiveness menunjukkan nilai reliabilias 

person sebesar 0,83 berada pada kategori bagus sedangkan reliabilitas item 

sebesar 0,99 berada pada kategori istimewa. Nilai alpha Cronbach sebesar 0,87 

berada pada kategori bagus sekali. 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Empati 

No Deskripsi Mean 

Measure 

SD Separation Reliability Alpha 

Cronbach 

1 Person 0,60 0,35 1,21 0,59 0,66 

2 Item 0,00 0,67 12,21 0,99 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen forgiveness menunjukkan nilai reliabilias 

person sebesar 0,59 berada pada kategori lemah sedangkan reliabilitas item 

sebesar 0,99 berada pada kategori istimewa. Nilai alpha Cronbach sebesar 0,66 

berada pada kategori cukup. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa angket 

atau kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam pemaafan dan empati 

merupakan kuesioner tertutup dengan skala Likert. Kuesioner memiliki lima 



49 

 

Yuke Naelatus Saadah, 2018 
 KONTRIBUSI EMPATI TERHADAP PEMAAFAN  
(Studi Korelasional di SMPN 8 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

alternatif jawaban dan responden menjawab setiap pernyataan dengan 

memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang disediakan. Teknik pengumpulan 

data menggunakan kuesioner bertujuan sebagai cara atau alat dalam 

mengumpulkan data yang diteliti yaitu peserta didik SMPN 8 Bandung Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

 

 

 

 

3.9 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebagai berikut. 

3.9.1 Menyusun proposal penelitian kemudian dipresentasikan pada perkuliahan 

Penelitian Bimbingan dan Konseling. 

3.9.2 Pengajuan dosen pembimbing. 

3.9.3 Pengajuan permohonan persetujuan oleh dosen pembimbing dan Dewan 

Skripsi mengenai penelitian yang akan dilakukan dan pengesahan judul 

penelitian. 

3.9.4 Pengajuan perijinan peminjaman instrumen penelitian tentang pemaafan 

(forgiveness) dan empati. 

3.9.5 Perngajuan permohonan izin penelitian dari Dinas Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Universitas 

untuk melaksanakan penelitian di SMP Negeri 8 Bandung. 

3.9.6 Melaksanakan penyebaran instrumen di SMP Negeri 8 Bandung. 

3.9.7 Melakukan pengolahan data, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang 

telah diperoleh. 

3.9.8 Mendeskripsikan hasil pengolahan data, membuat kesimpulan, dan 

rekomendasi. 

3.9.9 Melakukan uji plagiarism untuk mengetahui orisinalitas karya ilmiah yang 

dibuat peneliti. 

3.9.10 Menyusun hasil penelitian menjadi laporan akhir penelitian berupa skripsi, 

kemudian dipresentasikan pada saat sidang skripsi.  
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3.10 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan 

penelitian, berikut dirumuskan pengolahan data untuk menjawab pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

 

3.10.1 Verifikasi Data 

Verifikasi data diperlukan untuk pemeriksaan terhadap data-data yang 

diperoleh dengan menyeleksi data yang memadai untuk diolah. Hasil verifikasi 

data menunjukkan bahwa seluruh responden layak untuk diolah datanya yakni 

berjumlah 490 orang. 

 

3.10.2 Penyekoran Data 

Penyekoran data instrumen forgiveness dan empati merujuk pada pola skor 

opsi alternatif responden yang telah dilakukan uji ketepatan skala oleh peneliti 

sebelumnya. 

Pernyataan pada alat ukur forgiveness dan empati menggunakan skala 

Likert terdiri dari lima alternatif jawaban yang masing-masih pilihan jawaban 

memiliki bobot skor yang telah ditentukan. Setiap alternatif jawaban mempunyai 

skor tersaji pada tabel 3.9 sebagai berikut. 

Tabel 3.9 

Pola Skor Opsi Alternatif Respons 

Instrumen Forgiveness 

Pernyataan Skor Lima Opsi Alternatif Respons 

SS S KS TS STS 

Nilai untuk Skor Positif  (+) 5 4 3 2 1 

Nilai untuk Skor Negatif  (-) 1 2 3 4 5 

 

Tabel 3.10 

Pola Skor Opsi Alternatif Respons 

Instrumen Empati 

Pernyataan Skor Lima Opsi Alternatif Respons 

SS S KS TS STS 

Nilai untuk Skor Positif  (+) 5 4 3 2 1 

Nilai untuk Skor Negatif  (-) 1 2 3 4 5 
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3.10.3 Pengkategorian Data 

Penentuan kategorisasi data forgiveness dan empati berpedoman pada 

kategorisasi skor menurut Azwar (2012) dengan rentang dan kategori yang 

disajikan pada tabel 3.11 berikut. 

 

 

 

Tabel 3.11 

Pengkategorian Skor 

No Rentang Skor Kategori  

1 (Mean +  SD) ≤ X Tinggi 

2 (Mean - SD) ≤ X < (Mean + SD) Sedang 

3 X < (Mean -  SD) Rendah 

 

Perolehan nilai rata-rata forgiveness sebesar 0.88 dengan standar deviasi 

0,82. Berdasarkan rumus hitung pengkategorian skor, maka batas kategori 

forgiveness dijelaskan dalam tabel 3.12 berikut. 

Tabel 3.12 

Kategorisasi Umum Forgiveness 

No Rentang Skor Kategori  

1  1,7 ≤ X Tinggi 

2 0,06 ≤ X < 1,7 Sedang 

3 X < 0,06 Rendah 

 

Tabel 3.13 

Kategorisasi Aspek Forgiveness 

Aspek Skor 

Tinggi Sedang Rendah 

Motivasi Penghindaran 

(Avoidance motivations) 

2,07 ≤ X -0,37 ≤ X < 2,07 X < -0,37 

Motivasi Balas Dendam 

(Revenge motivations) 

2,94 ≤ X 0,06 ≤ X < 2,94 X < 0,06 

Motivasi Kebajikan 

(Benevolence motivations) 

1,99 ≤ X 0,03 ≤ X < 1,99 X < 0,03 
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Interpretasi pemaafan peserta didik berdasarkan kategori tersaji pada tabel 

3.14 sebagai berikut. 

Tabel 3.14 

Interpretasi Kategori Pemaafan 

Kategori Interpretasi 

Tinggi Peserta didik dapat menurunkan motivasi untuk menghindar, 

menarik diri, dan motivasi membalas dendam kepada pelaku 

yang telah menyakiti atau menyinggung perasaan. Peserta 

didik senantiasa untuk tetap berbuat kebajikan atau berbuat 

baik dan ingin menjalin hubungan yang baik dengan pelaku 

yang telah menyakiti. 

Sedang Peserta didik dapat menurunkan motivasi untuk membalas 

dendam, namun masih terdapat kecenderungan untuk 

menjaga jarak, menghindar, dan menarik diri dari pelaku yang 

telah menyakiti. 

Rendah Peserta didik enggan berbuat baik, cenderung menghindar, 

menarik diri, dan terdapat keinginan yang kuat untuk 

membalas dendam perbuatan menyakitkan kepada pelaku 

yang telah menyakiti atau menyinggung perasaan. 

 

Perolehan nilai rata-rata empati sebesar 0.66 dengan standar deviasi 0,35. 

Berdasarkan rumus hitung pengkategorian skor, maka batas kategori empati 

dijelaskan dalam tabel 3.15 berikut. 

Tabel 3.15 

Kategorisasi Umum Empati 

No Rentang Skor Kategori  

1  0,95 ≤ X Tinggi 

2 0,25 ≤ X < 0,95 Sedang 

3 X < 0,25 Rendah 

 

Tabel 3.16 

Kategorisasi Komponen Empati 

Aspek Skor 

Tinggi Sedang Rendah 

Pengambilan Perspektif 

(Perspective Taking) 

2,43 ≤ X 0,25 ≤ X < 2,43 X < 0,25 

Imajinasi 

(Fantasy) 

0,87 ≤ X -0,21 ≤ X < 0,87 X < -0,21 

Perhatian Empatik 

(Emphativ Concern) 

1,56 ≤ X 0,28 ≤ X < 1,56 X < 0,28 

Distress Pribadi 1,06 ≤ X -0,08 ≤ X < 1,06 X < -0,08 
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(Personal Distress) 

 

Interpretasi empati peserta didik berdasarkan kategori tersaji pada tabel 

3.17 sebagai berikut. 

Tabel 3.17 

Interpretasi Kategori Empati 

Kategori Interpretasi 

Tinggi Peserta didik dapat memahami pandangan-pandangan orang 

lain dalam suatu kondisi, menempatkan diri pada perasaan 

dan perilaku fiktif, memiliki perasaan kehangatan, kasih 

sayang dan peduli terhadap penderitaan orang lain, serta 

merasakan ketidaknyamanan dan kecemasan ketika melihat 

penderitaan orang lain yang ada disekitarnya baik yang 

dikenal maupun yang tidak dikenal. 

Sedang Peserta didik cenderung bingung dan ragu untuk memahami 

pandangan-pandangan orang laindalam suatu kondisi, 

terkadang tidak mampu untuk menempatkan diri secara 

imajinatif terhadap perasaan dan tindakan fiktif, kurang 

memiliki perasaan kehangatan, kasih sayang, dan kepedulian 

terhadap orang lain, dan terkadang tidak mampu merasakan 

ketidaknyamanan pada penderitaan orang lain yang 

dipengaruhi beberapa faktor misalnya kedekatan dan 

pengalaman yang tidak sama dengan orang lain. 

Rendah Peserta didik cenderung mementingkan sudut pandang dirinya 

sendiri, tidak mudah terhanyut dengan perasaan dan tindakan 

fiktif, cenderung tidak peka dan tidak acuh ketika melihat 

penderitaan orang lain, serta tidak acuh terhadap 

ketidaknyamanan orang lain sehingga tidak dapat ikut 

merasakan ketidaknyamanan pada pederitaan orang lain. 

 

3.10.4 Uji Korelasi Data 

Uji korelasi pada penelitian bertujuan untuk mempertegas ada atau 

tidaknya kontribusi empati terhadap pemaafan. Dalam penelitian terdapat dua 

variabel, yang pertama adalah variabel bebas (X) yaitu empati dan yang kedua 

adalah variabel terikat (Y) yaitu pemaafan. Uji korelasi dilakukan dengan 

menggunakan pearson dalam program SPSS 22.0. Pedoman interpretasi terhadap 

koefisien korelasi disajikan pada tabel 3.18 berikut. 

Tabel 3.18 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan  
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0 Tidak ada korelasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

1 Korelasi Sempurna 

    (Furqon, 2011) 

 

3.10.5 Koefisien Determinasi Data 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya persentase 

kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau besar 

kecilnya sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien 

korelasi (r) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Pedoman 

interpretasi koefisien determinasi disajikan pada tabel 3.19 berikut. 

Tabel 3.19 

Interpretasi Koefisien Determinasi Data 

Interval Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan  

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

    (Furqon, 2011) 

 

3.10.6 Uji Regresi linier untuk mencari Kontribusi Empati terhadap 

Pemaafan 

Analisis regresi digunakan untuk mengkaji hubungan antara satu variabel 

bebas atau lebih dengan satu variabel terikat, baik hubungan yang bersifat 

korelasional ataupun hubungan yang bersifat kausalitas (sebab-akibat). Analisis 

regresi linier dilakukan terhadap perangkat data tersebut untuk mengkaji seberapa 

besar nilai-nilai pada variabel terikat, secara langsung dipengaruhi oleh atau 

berhubungan dengan nilai-nilai variabel bebas (Furqon, 2011). Bentuk persamaan 

regresi dirumuskan sebagai berikut. 

        



55 

 

Yuke Naelatus Saadah, 2018 
 KONTRIBUSI EMPATI TERHADAP PEMAAFAN  
(Studi Korelasional di SMPN 8 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

(Furqon, 2011). 

Gambar (3.1) Rumus Regresi linier Sederhana 

 

Keterangan : 

a : Nilai konstan, yang dikenal dengan istilah titik potong (intercept) 

b : Koefisien regresi 

X : Data pada perangkat X 

 

 

 


