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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dikaji dengan 

pengukuran angka-angka  dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang ditentukan (Trisliatanto, 2020).  Pengolahan data penelitian 

ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan tujuan mengetahui 

adanya pengaruh forgiveness terhadap meaning in life seseorang. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel merupakan faktor yang ingin diteliti lebih jauh dalam penelitian 

(Trisliatanto, 2020). Terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, Meaning in life merupakan variabel terikat dan Forgiveness 

sebagai variabel bebas. 

3.2.1 Variabel terikat : Meaning in life 

Dalam penelitian ini, Meaning in life merupakan seberapa tinggi meaning 

in life dalam diri individu yang ditentukan berdasarkan 3 aspek  yaitu 

comprehension, purpose, dan mattering yang masing-masing memiliki arti, yaitu : 

1. Comprehension
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Comprehension adalah seberapa tinggi seseorang memiliki pemahaman terhadap 

hidupnya dan menyadari bahwa apa yang terjadi di hidupnya masuk akal. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh pada dimensi comprehension, maka individu memahami 

kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Sebaliknya, semakin rendah 

nilai skor yang didapatkan, maka rendah juga pemahaman individu terhadap apa 

yang terjadi pada hidupnya. 

2. Purpose 

Purpose merupakan seberapa individu dapat mengarahkan hidupnya. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh dalam dimensi purpose, maka semakin terarah hidup 

yang dijalani oleh individu tersebut. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diperoleh, maka semakin rendah pengarahan tujuan dalam hidup individu tersebut. 

3. Mattering 

Mattering adalah seberapa individu menganggap hidupnya penting. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh dalam dimensi mattering, maka semakin tinggi individu 

tersebut menganggap hidupnya penting. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diperoleh, maka semakin rendah pula individu tersebut merasa hidupnya penting. 

 

3.2.2 Variabel Bebas: Forgiveness 

 Pada penelitian ini, Forgiveness adalah seberapa besar individu dapat 

memaafkan kesalahan yang terjadi dalam hidupnya. Forgiveness ditujukan kepada 

pelaku pembuat kesalahan yang dibagi dalam 3 aspek yaitu: 

1. Forgiving self 
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Forgiving self adalah ketika individu mampu memaafkan kesalahan yang dilakukan 

oleh dirinya sendiri. Semakin tinggi skor yang diperoleh individu dalam aspek 

forgiving self, maka semakin tinggi pula kemampuan memaafkan kesalahan yang 

disebabkan oleh dirinya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diperoleh, maka semakin rendah juga kemampuan memaafkan dirinya sendiri. 

2. Forgiving others 

Forgiving others adalah ketika individu mampu memaafkan kesalahan yang 

dilakukan orang lain yang merugikan dirinya. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

dalam aspek forgiving others, maka semakin tinggi kemampuan individu 

memaafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, 

maka semakin rendah juga kemampuan memaafkan orang lain yang dimiliki 

individu tersebut. 

3. Forgiving situations 

Forgiving situations adalah ketika individu mampu memaafkan kesalahan yang 

disebabkan oleh situasi di luar kuasanya maupun orang lain. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dalam aspek forgiving situations, maka semakin tinggi kemampuan 

individu tersebut memaafkan situasi yang terjadi dalam hidupnya. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula kemampuan yang 

dimiliki individu tersebut untuk memaafkan situasi yang terjadi dalam hidupnya. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 
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 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau survei 

secara online. Angket atau survei merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada responden yang bertujuan untuk menjelaskan 

karakteristik suatu populasi (Saptutyningsih & Setyaningrum, 2019). Dalam 

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa skala 

Likert. Skala likert digunakan untuk memperkirakan persepsi, sikap maupun 

argumen terhadap fenomena yang terjadi (Saptutyningsih & Setyaningrum, 2019). 

Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu Multidimensional Existential Meaning 

Scale (MEMS) dan Heartland Forgiviness Scale (HFS). 

3.3.2 Skala Meaning in life 

 Multidimensional Existential Meaning Scale (MEMS) adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur tingkat meaning in life seseorang (L. George & Park, 

2016)Dimana dalam skala tersebut terdapat tiga aspect yaitu Comprehension, 

purpose, dan mattering. Peneliti melakukan adaptasi bahasa dari Bahasa inggris 

menjadi Bahasa Indonesia guna untuk menyesuaikan dengan responden atau subjek 

dalam penelitian ini. 

 Dalam skala ini terdapat 15 aitem pernyataan. Dimana terdapat 14 aitem  

favorable dan 1 aitem unfavorable berbentuk skala likert yang berisikan 7 pilihan 

jawaban antara lain: 1 (Sepenuhnya Tidak Setuju), 2 (Sangat Tidak Setuju), 3 

(Tidak Setuju), 4 (Netral), 5 (Setuju), 6 (Sangat Setuju), 7 (Sepenuhnya Setuju). 

Dengan pengertian semakin besar skor total yang didapatkan, maka semakin besar 

tingkat meaning in life orang tersebut. 
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Tabel 3. 1 Blueprint Multidimensional Existential Meaning Scale 

 
Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Comprehension 1, 7, 8, 10, 14  5 

Purpose 3, 5, 6, 9, 12  5 

Mattering 4, 11, 13, 15 2 5 

Total   15 

  

3.3.3 Skala Heartland Forgiveness Scale 

 Heartland Forgiveness Scale adalah skala untuk mengukur tingkat 

forgiveness seseorang. Dalam skala ini forgiveness dibagi menjadi 3 aspek kemana 

forgiveness tersebut ditujukan yaitu forgiving self, forgiving others,dan forgiving 

situation (Thompson, Snyder, & Hoffman, 2005). Peneliti melakukan translasi 

Bahasa dari Bahasa Inggris menjadi Bahasa Indonesia untuk menyesuaikan dengan 

responden atau subjek yang dituju.  

 Pada skala ini terdapat 18 aitem pernyataan yang di dalamnya terdapat 9 

aitem favorable dan 9 aitem unfavorable. Skala yang digunakan adalah skala likert 

dengan 7 pilihan jawaban, yaitu: 1 (Sangat Tidak Sesuai dengan Diri Saya), 2 , 3 

(Agak Tidak Sesuai dengan Saya), 4, 5( Agak Sesuai dengan Diri Saya), 6, 7 

(Sangat Sesuai dengan Diri Saya). Skala ini menunjukkan semakin besar skor total 

yang diperoleh, maka semakin besar tingkat forgiveness yang dimiliki individu 

tersebut. 
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Tabel 3. 2 Blueprint Heartland Forgiveness Scale 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Forgiving self 1, 3, 5 2, 4, 6 6 

Forgiving others 8, 19, 12 7, 9, 11 6 

Forgiving 

situation 
14, 16, 18 13, 15,17 6 

Total   18 

 

3.3.4 Validitas dan Reliabilitas  

 Validitas adalah sejauh mana tes dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Trisliatanto, 2020). Alat ukur dinyatakan valid jika dalam mengukur apa 

yang hendak diukur. Uji validitas ditujukan untuk mengukur ketepatan atau akurasi 

dari instrumen penelitian sehingga informasi yang diberikan tepat (Bungin, 2005). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan CITC atau correlated item total 

correlation sebagai validitas dalam alat ukur. Menurut Azwar (2010) total CITC 

ideal sebesar >0.3. Apabila nilai CITC dari item >0.3 maka dapat dikatakan valid 

atau signifikan. 

 Reliabilitas merupakan seberapa stabil atau konsisten hasil pengukuran  

sehingga dapat dipercaya (Saptutyningsih & Setyaningrum, 2019). Sebuah skala 

dapat dinyatakan reliabel jika hasil dari pengukuran yang dilakukan secara 

berulang-ulang hasilnya cenderung sama (Azwar, 2010). Untuk mengetahui 

reliabilitas alat ukur, diperlukan melakukan uji reliabilitas. Peneliti menggunakan 

program JASP sebagai alat bantu. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat nilai 
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Alpha Cronbach.  Skala dinyatakan reliabel jika memiliki Alpha Cronbach α ≥0.7 

(Saptutyningsih & Setyaningrum, 2019). 

  

A. Validitas dan Reliabilitas Skala MEMS (Multidimensional Existential 

Meaning Scale) 

 George dan Park (2017) mengemukakan bahwa dimensi dari MEMS 

memiliki hubungan yang kuat dengan pengukuran MIL (meaning in life) lainnya. 

Rentang CITC dari skala MEMS adalah antara 0.60 dan 0.80. Sedangkan untuk 

reliabilitas, MEMS memiliki nilai yang konsisten yaitu pada dimensi 

comprehension dan purpose dengan nilai α =0.75 dan mattering dengan nilai α 

=0.85 (L. S. George & Park, 2017). 

 Peneliti melakukan uji Bahasa kepada 10 subjek dan professional judgment 

untuk validitas isi. Terdapat beberapa perubahan pada aitem 1, 2, 4, 7, 8, 11, dan 

14.  

Tabel 2. 3 tabel uji Bahasa MEMS 

No 
Aitem 

Sebelum Uji Bahasa dan  
professional judgment 

Setelah Uji Bahasa dan 
professional judgment 

1 “Hidup saya masuk akal” “Hidup saya dapat dipahami.” 
2 “Tidak ada yang special mengenai 

keberadaan saya di dunia” 
“Tidak ada yang spesial 
mengenai keberadaan saya di 
dunia” 

4 “Walaupun 1000 tahun dari 
sekarang, keberadaan saya atau 
tidak adanya saya tetaplah 
penting.” 

“Walaupun 1000 tahun dari 
sekarang, keberadaan saya di 
dunia tetaplah penting” 

7 “Saya paham tentang apa hidup 
saya” 

“Saya tahu seperti apa hidup 
saya.” 

8 “Saya memahami bahwa apa yang 
terjadi dalam diri saya masuk 
akal.” 

“saya memahami bahwa apa 
yang terjadi dalam diri saya 
dapat dipahami” 
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11 “Ada atau tidaknya diri saya 
penting dalam rencana besar alam 
semesta.” 

“Ada atau tidaknya diri saya, 
penting dalam rencana besar 
alam semesta.”. 

14 Semua terlihat jelas di saat saat 
saya melihat kehidupan yang saya 
miliki secara keseluruhan.” 

“Semua terlihat jelas di saat-
saat saya melihat kehidupan 
yang saya miliki secara 
keseluruhan.” 

 

 Peneliti melakukan uji reliabilitas pada sampel dan hasilnya menunjukkan 

bahwa skala Multidimensional Existing Meaning Scale reliabel dengan nilai α = 

0,871. 

 

B. Validitas dan Reliabilitas Skala HFS (Heartland Forgiveness Scale) 

 Thompson, Snyder, Hoffman, et al. (2005) mengemukakan bahwa dimensi 

dari HFS memiliki korelasi yang signifikan dengan faktor forgiveness. Rentang 

CITC untuk HFS adalah antara 0.317 – 0.700 (Astuti & Marettih, 2018). Sedangkan 

untuk reliabilitas, HFS memiliki konsistensi yang baik dengan α = 0.839 (Astuti & 

Marettih, 2018).  

 Peneliti melakukan uji keterbacaan kepada 10 subjek dan professional 

judgment untuk validitas isi. Terdapat beberapa perubahan pada aitem 13 dan 15.  
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Tabel 2. 4 uji bahasa HFS 

No Aitem Sebelum Uji Bahasa dan 
dan professional 
judgment  

Sebelum Uji Bahasa dan 
dan professional 
judgment 

13 “Ketika sesuatu tidak 
berjalan sesuai harapan 
karena situasi yang 
berada di luar kendali, 
saya akan terus berpikir 
negatif akannya.” 

“Ketika sesuatu tidak 
berjalan sesuai harapan 
karena situasi yang 
berada di luar kendali, 
saya akan terus berpikir 
negatif terhadapnya.” 

15 “Ketika saya merasa 
kecewa terhadap situasi 
yang berada di luar 
kendali, saya cenderung 
terus- menerus 
berpikiran negatif 
tentang hal tersebut.” 

menjadi “Ketika saya 
merasa kecewa terhadap 
situasi yang berada di 
luar kendali, saya 
cenderung terus-menerus 
berpikiran negatif 
tentang hal tersebut.” 

Peneliti melakukan uji reliabilitas pada sampel dan hasilnya menunjukkan 

bahwa skala Heartland Forgiving Scale (HFS) reliabel dengan nilai α = 0,863. 

Selain itu peneliti juga melakukan uji reliabilitas pada masing-masing dimensi dari 

HFS. Pada dimensi forgiving self nilai α = 0,676 dengan menggugurkan 2 aitem 

yaitu aitem 3 dan 5 dengan masing-masing α = 0,267 dan 0,205. Pada dimensi 

forgiving others nilai α = 0,657 dengan menggugurkan 1 aitem yaitu aitem 8 dengan 

nilai α = 0,194. Pada dimensi forgiving situation nilai α = 0,785. 

3.4 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 



 27 

 Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari subjek yang hendak diteliti. 

Menurut Arikunto dalam Trisliatanto ( 2020) menyatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah anggota dari 

komunitas meditasi SOUL (Spirit of Universal Life) yang disebut dengan SDP 

(SOUL Development Program) yang berada di Bali. SDP yang berdomisili di Bali 

sebanyak 255 Orang. Peneliti hanya mengambil SDP yang berdomisili di Bali 

sebagai populasi karena hal tersebut paling sesuai dengan tujuan penelitian kali ini. 

 Menurut Sabar (2007) sampel adalah sebagian dari subjek populasi yang 

mampu mewakili populasinya. Peneliti menentukan jumlah sampel untuk 

penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam Sugiyono (2013), dengan rumus :  

𝑛 = 𝑁/(𝑁. 𝑑^(2	) + 1) 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel pada penelitian 

N : Jumlah populasi penelitian 

d : Batas kesalahan (dalam penelitian ini, batas kesalahan yang ditetapkan 

sebesar  5% atau 0.05) 

Berdasarkan rumus Slovin maka hitungan ukuran sampel sebagai berikut: 

𝑛 = 255/(255.〖(0.05〗^2) + 1) = 155.725 

Berdasarkan hasil dari rumus slovin, maka jumlah sampel sebanyak 155,7 yang 

dibulatkan menjadi 156 orang. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel  
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 Peneliti menggunakan teknik sampling probability sampling di mana 

memiliki arti sebagai teknik pengambilan sampel yang seluruh populasinya 

mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel (Trisliatanto, 2020).  Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan accidential sampling dikarenakan populasi 

yang homogen. Accidental sampling menurut merupakan pengambilan sampel dari 

populasi yang diambil secara incidental atau kebetulan. 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program JASP. Peneliti 

akan melakukan  uji normalitas, dan uji linearitas sebelum melanjutkan pada uji 

hipotesis. 

3.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa sampel berasal dari 

populasi normal (Trisliatanto, 2020). Peneliti menggunakan metode Shapiro Wilk 

dalam penelitian ini. Dalam penggunaan teknik ini, data dianggap normal jika nilai 

signifikansi (p) ≥ 0,05 (Irianto, 2004). Uji ini dilakukan untuk menguji apakah 

distribusi dari kedua variabel normal karena model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati. 

3.5.2 Uji Linearitas 

 Uji linearitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel terikat dan 

bebas memiliki hubungan yang linear atau tidak (Trisliatanto, 2020). Data dianggap 

tidak mempunyai hubungan yang linear jika p >0,05 dan dianggap linear jika p 

<0,05 (Priyanto, 2010). 

3.5.3 Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana 
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Menurut Sugiyono (2013) regresi linear sederhana digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel satu dan variabel lainnya. Persamaan regresi 

linear sederhana adalah:  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan : 

Y= Variabel terikat 

X= Variabel bebas 

a= konstanta 

b= koefisien regresi atau angka arah, apabila b (+) maka terjadi peningkatan, b (-) 

maka terjadi penurunan 

  


