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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua 

kelompok ada perbedaan dalam variabel yang diteliti 

(Sukmadinata, 2010). Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan tahap 

perkembangan iman dan tahap perkembangan moral 

antara mahasiswa tama dengan mahasiswa wreda 

fakultas teologi UKSW. 

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian  

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Arikunto, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

tama dan mahasiswa wreda fakultas teologi UKSW  

yang berjumlah 91 orang mahasiswa tama angkatan 

2012 dan 33 orang mahasiswa wreda  angkatan 

2008. 
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Y1 

Y2 

Y1 

Y2 

3.2.2 Sampel Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan teknik Pengambilan 

Sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2010) sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel  dimana 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Dengan demikian, sampel penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa tama berjumlah 91 orang 

responden dan mahasiswa wreda berjumlah 33 

orang responden.  

 

3.3. Variabel dan Model Penelitian 

       

   

   

Keterangan: 

X1 : Tahap Perkembangan Iman 

X2 : Tahap Perkembangan Moral 

Y1 :  Mahasiswa tama 

Y2 : Mahasiswa wreda 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti pada 

bulan Februari-Maret 2013. Jangka waktu yang 

diberikan kepada peneliti untuk penelitian adalah 1 

X1 

 

X2 
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bulan. Untuk memperoleh data tahap 

perkembangan iman digunakan Faith Development  

Scale yang dikembagkan oleh Leak (1999) dan 

untuk memperoleh data tahap perkembangan moral 

digunakan Moral Development Scale For Professional 

yang dikembangkan oleh Skisland (2011). 

3.4.1.Faith Development Scale 

Faith Development Scale terdiri dari 16 item 

untuk mengukur tahap perkembangan iman antara 

mahasiswa baru dan mahasiswa senior. Faith 

Development Scale (Leak, 1999) menggunakan tahap 

2 sampai tahap 5 dari teori perkembangan iman 

Fowler, karena menurut Leak (1999) tahap 1 dan 

tahap 6 kurang dimiliki oleh mahasiswa sehingga 

pemahaman mahasiswa hanya berorientasi pada 

tahap 2 sampai tahap 5.  

Faith Development Scale  terdiri dari 16 item. 

Melalui skala Likert setiap pernyataan mempunyai 5 

jawaban. Setiap responden diminta memilih salah 

satu alternatif sebagai jawabannya:  

1. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5 

2. Untuk jawaban Setuju (S) skor 4 

3. Untuk jawaban Ragu-ragu (RR) skor 3 

4. Untuk jawaban Tidak Setuju (ST) skor 2 

5. Untuk jawaban Sangat  Tidak Setuju (STS) skor  1  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Skisland%20A%5Bauth%5D
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3.4.2.Moral Development Scale Profesional 

Untuk mengukur tahap perkembangan moral, 

penelitian ini menggunakan Moral Development Scale 

For Professional. Skala ini terdiri dari 12 item 

pernyataan untuk mengukur perbedaan tahap 

perkembangan moral antara mahasiswa baru dan 

mahasiswa senior  (Skisland, 2011). 

 Moral Development Scale For Professional 

menggunakan 2 level dan 4 tahap antara lain, level 2 

konvensional (tahap 3 dan tahap 4) dan level 3 post 

konvensional (tahap 5 dan tahap 6) dari teori 

perkembangan moral Kolhberg, karena menurut 

Skisland (2011), level 1 prakonvensional (tahap 1 

dan tahap 2) kurang dimiliki oleh mahasiswa 

sehingga pemahaman mahasiswa hanya berorientasi 

pada level 2 konvensional dan level 3 post 

konvensional.  

Moral Development Scale Professioanal  terdiri 

dari 12 item pernyataan. Melalui skala Likert setiap 

pernyataan mempunyai 5 jawaban. Responden  

diminta memilih salah satu alternatif sebagai 

jawabannya:  

1. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5 

2. Untuk jawaban Setuju (S) skor 4 

3. Untuk jawaban Ragu-ragu (RR) skor 3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Skisland%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Skisland%20A%5Bauth%5D
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4. Untuk jawaban Tidak Setuju (ST) skor 2 

5. Untuk jawaban Sangat  Tidak Setuju (STS) skor 1  

 

3.5  Indikator Empirik  

          Proses mendapatkan indikator empirik  disebut 

definisi operasional. Agar konsep mudah dipahami dan 

tidak bersifat abstrak diperlukan indikator. Indikator yang 

dirumuskan secara cermat akan memberikan makna yang 

tegas dan merupakan awal yang tepat dari suatu proses 

pengukuran (Ihalauw,  2004). Indikator empirik tahap 

perkembangan iman ada pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel  3.1 
Konsep, Sub Konsep, Empirik dan Item Tahap 

Perkembangan Iman 
Konsep Sub 

Konsep 
Epistemic 

Correlation 
Indikator 
Empirik 

Item No 

Tahap  
perkemban

gan iman 
adalah 
proses yang 
berkaitan 

dengan 
perkemban
gan hidup 
individu 

dalam 
usaha 
menemuka
n arti dan 

makna 
hidup 

1.Tahap 2, 
Mistis 

harafiah 
adalah 
tahap 
dimana 

individu 
mulai 
berpikir 
secara logis 

dan 
berusaha 
menyelidiki 
sesuatu 

berdasarkan 
kenyataan 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tahap ini 
berkaitan 

dengan cara 
berpikir 
individu yang 
bersifat mistis, 

artinya 
seluruh 
dimensi naratif 
berupa mitos, 

simbol, dan 
mitos 
mengandung 
arti, dan diberi 

ciri harafiah 
karena konsep 
dan simbol 
digunakan 

menurut arti 
harafiah. 

1.Orientasi 
agama 

berdasarkan 
ajaran 
keluarga dan 
gereja 

2.Tidak perlu 
pertumbuha
n iman 
dalam 

menghadapi 
konfik 
dengan 
keluarga dan 

teman 
3.Iman 
kompatibel 
dengan 

keluarga 
4.Tradisi 
agama 
penting dan 

tidak perlu 
dirubah  

1.Orientasi agama 
saya berdasar 

dari ajaran 
keluarga dan 
gereja 
2.Saya tidak perlu 

bertumbuh dalam 
iman bila 
menghadapi 
konflik dengan 

keluarga maupun 
teman 
3.Iman saya 
harus kompatibel 

atau sama 
dengan keluarga 
saya 
4.tradisi agama 

dan kepercayaan 
dimana saya 
dibesarkan 
sangat penting 

dan tidak perlu 
perubahan   

4b 
 

 
 
 

6b 

 
 
 
 

 
 
 

7a 

 
 
 

8a 
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Konsep Sub 
Konsep 

Epistemic 
Correlation 

Indikator 
Empirik 

Item No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Tahap 3, 

Sintesis 
Konvensional 
adalah tahap 
dimana 

kemampuan 
kognitif 
individu mulai 
muncul yang 

mendorong 
individu untuk 
meninjau 
kembali 

pandangannya 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

3.Tahap 4, 
Individuatif 
Reflektif 
adalah tahap 

dimana 
individu mulai 
mengembangk
an imannya 

sebagai hasil 
refleksi kritis. 

Tahap ini 

berkaitan 
dengan 
keanekaragama
n isi dan 

keyakinan yang 
belum 
disatupadukan 
sehingga 

indididu perlu 
menyesuaikan 
diri dengan 
orang lain 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Tahap ini 
berkaitan 
dengan cara 
berpikir kritis 

tentang nilai, 
ajaran, dan 
cerita dari 
tradisi agama 

yang tidak 
dapat diterima 
dengan akal 

budi 

1.Percaya 

dengan 
sungguh 
ajaran gereja 
2.Percaya 

bahwa gereja 
member 
wawasan yang 
luas tentang 

Tuhan 
 

 
 

3. Penting 
untuk 
menerima 
nilai dan 

keyakinan 
dari gereja 
4.Tidak 
menemukan 

nilai dari 
agama lain 

 
 

1.Perlu menuji 
secara kritis 
nilai dan 
keyakinan 

agama 
2.Orientasi 
agama 
berdasarkan 

usaha sendiri 
dalam 
menganalisis 

dan 
memahami 
tentang Tuhan 
3.Perlu 

bertumbuh 
dalam ima 
bila 
menghadapi 

konflik. 
 

 
4.Tradisi 

agama kurang 
relevan 
 
 

 

1.Saya sungguh 

percaya dengan apa 
yang gereja ajarkan 
 
2.Saya percaya 

bahwa gereja saya 
menawarkan 
wawasan penuh 
tentang apa yang 

Tuhan inginkan dan 
bagaimana cara kita 
menyembah-Nya. 
 

3.Penting bagi saya 
untuk menerima 
keyakinan dan nilai-
nilai dari gereja. 

 
 
4.Saya tidak 
menemukan nilai 

dari agama lain 
 

 
 

1.Penting bagi saya 
untuk menguji 
secara kritis 
keyakinan dan nilai-

nilai agama saya 
2.Orientasi agama 
saya berdasarkan 
usaha saya sendiri 

untuk menganalisis 
dan memahami 
tentang Tuhan 

 
 
 

3.Secara pribadi 

iman saya 
bertumbuh dan itu 
dibutuhkan bila 
menghadapi konflik 

dengan dengan 
keluarga maupun 
teman 
4.Nilai tradisi agama 

dan kepercayaan 
dimana saya 
dibesarkan semakin 
kurang relevan 

dengan orientasi 
agama 

1a 

 
 
 

2a 

 
 
 
 

 
 
 
 

3b 
 
 
 

 
 
 

5b 

 
 
 
 

3a 
 
 
 

 
4a 
 
 

 
 
 

 
 
 

6a 

 
 
 
 

 
 
 

8b 
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Konsep Sub 
Konsep 

Epistemic 
Correlation 

Indikator 
Empirik 

Item No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Tahap 5, 
Eksistensial 

Konjungtif 
adalah tahap 
individu 
mulai 

menghubung
kan segala 
hal yang 
pada tahap 

sebelumnya 
dirasakan 
terpisah satu 
sama lain 

kini 
dipersatukan 
dalam satu 
kesatuan 

yang bersifat 
dinamik dan 
terbuka.   

Tahap ini 
berkaitan 

dengan 
kepercayaan 
yang 
meningkatkan 

kepekaan dan 
sikap terbuka 
dengan dengan 
kompleksitas 

kebenaran 
yang 
mencerminkan 
sikap dan 

tanggung 
jawab 
terhadap 
kemajemukan 

agama.  

1.Tidak 
setuju 

dengan 
aspek-aspek 
yang banyak 
dari gereja 

 
2.Percaya 
bahwa tidak 
saja gereja 

tetapi agama 
lain juga 
dapat 
memeberi 

wawasan 
tentang 
agama 
 

3.Menjalin 
relasi 
dengan 
agama lain 

 
4.Tidak 
penting 
iman harus 

kompatibel 
dengan 
keluarga 

1.Saya tidak 
setuju dengan 

aspek-aspek 
iman yang 
banyak dari 
gereja 

2.Saya percaya 
bahwa tidak 
saja gereja 
tetapi agama 

lain juga 
memberi 
banyak 
wawasan 

tentang agama 
 
 
3.Hal ini tidak 

mengganggu 
saya untuk 
dekat dengan 
agama lain 

 
4.Tidak 
penting  bagi 
saya bahwa 

iman  saya 
harus 
kompatibel 
dengan 

keluarga 

1b 

 

 

 

2b 

 

 

 

 

 

 

 

5a 

 

 

 

7b 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk konsep, sub konsep, epistemic correlation, 

indikator empiric, item dan no item dari skala 

perkembangan moral dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2 

Konsep, Sub Konsep, Epistemic Correlation, dan 
IndikatorTahap Perkembangan Moral Mahasiswa 

Fakultas TeologiUKSW 
Konsep  Sub Konsep Epistemic 

Correlation 
Indikator 
Empirik 

Item No 

Tahap 
perkemba

ngan 
moral 
adalah 
ukuran 

dari tinggi 
rendahnya 
moral 
seseorang 

berdasark
an 
penalaran 
moralnya 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Level 2. 
Convensional 

(9-15 tahun) 
adalah level di 
mana 
kecenderungan 

individu 
mengarah pada 
penyesuaian 
diri dengan 

aturan-aturan 
dalam 
masyarakat 

Tahap 3. 
Norma-norma 
interpersonal. 
Pada tahap ini 
individu 
berpandangan 

bahwa perilaku 
yang baik 
adalah yang 
menyenangkan 

atau menolong 
orang lain 
serta diakui 
oleh orang-

orang lain 

1.Pertimbang
an dan 

kebaikan itu 
penting 

 

1.Pertimbanga

n dan 

kebaikan 
merupakan 
nilai penting 
dalam 

masyarakat 

6 
 

 

2.Tindakan 
yang menjadi 

baik 
 
 

2.Berpikir 

sebelum 

bertindak 
merupakan 
Sebuah 
kondisi yang 

diperlukan 
untuk suatu 
tindakan 
menjadi baik 

10 

Tahap 4. 
Orientasi 
hukum dan 
ketertiban. 
Pada tahap ini 
tindakan 

seseorang 
berorientasi 
pada otoritas, 
peraturan-

peratuan yang 
ketat dan 
ketertiban 
sosial. 

1.Memiliki 
nilai 
tersendiri 

untuk 
bertemu 
dengan 
harapan 

orang lain 

1.Memiliki 

nilai tersendiri 

untuk 
bertemu 
dengan 
harapan 

orang lain.  
 

1 
 
 

2.Melakukan 

tugas 
seseorang 

2.Melakukan 

tugas 
seseorang 
merupakan 
perilaku yang 

benar 

 

3 

3.Perilaku 
yang tidak 

bermoral 
melanggar 
hukum 

3. Perilaku 
tidak 

bermoral 
melanggar 
hukum dan 
aturan yang 

ditetapkan 

 
5 

 

4.Hubungan 
yang baik 

dengan 
otoritas 

4.Menilai diri 

merupakan 

cara untuk 
menjalin 
hubungan 
yang baik 

dengan 
otoritas 
/orang yang 

7 
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lebih tinggi. 

Level 3. Post-
Convensional 

(16 tahun ke 
atas) adalah 
level yang 
mengarah pada 

usaha yang 
jelas untuk 
merumuskan 
nilai-nilai yang 

memiliki 
keabsahan dan 
dapat 
diterapkan 

terlepas dari 
otoritas 
kelompok. 

Tahap 5. 
Orientasi 
kontrak social 
legalistis. 
Tindakan yang 
benar pada 

tahap ini 
cenderung 
ditafsirkan 
sebagai 

tindakan yang 
sesuai dengan 
ke 
sepakatan 

umum 
 
 

1.Mendengar
kan 

sesuatu 
yang berarti 
tentang isu-
isu moral 

1.Penting 

untuk 
mendengar 
sesuatu yang 
berarti dari 

orang lain  
tentang isu-
isu moral  

 
 

2 

2.Mayoritas 

jarang 
salah 

2.Mayoritas 

jarang salah 

4 

3.Mendegar 

sesuatu 
yang benar 
dan salah 
adalah hal 

yang wajar 

3.Merupakan 

sesuatu yang 
wajar untuk 
mendengark
an apa yang 

dimaksud 
banyak 
orang 
tentang hal  

yang benar 
atau salah 

 

8 
 

4.Mencapai 

konsesus 
dalam isu-
isu moral 

4.Biasanya 

mungkin 
untuk 
mencapai 
konsensus 

dalam isu-
isu moral 

 

 
11 

 

Tahap 6. 
Orientasi etika 
universal 
adalah tahap 

dimana 
individu 
menetapkan 
standar moral 

yang mengacu 
pada keadilan 
dan 
persamaan 

hak asasi 
manusia 

1.Nilai baik 

berlaku 
untuk 
semua 
orang 

1. Nilai  yang 

baik berlaku 
untuk 
semua orang 

 

 
9 
 
 

 

 
2.Aturan 

moral 
diletakan 
dalam 
konteks 

 
2.Aturan 

moral yang 
baik harus 
dapat 
diletakkan 

dalam 
konteks yang 
baik pula. 

 
 

12 
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3.6  Uji Validitas Item  

Instrumen penelitian kuantitatif harus 

memenuhi dua persyaratan, yaitu harus valid dan 

reliabel. Oleh karena itu Instrumen pada penelitian 

ini perlu untuk diuji validitas item  dan reliabilitas 

instrumen. Untuk menguji validitas item digunakan 

rumus corrected item to total correlation. Jika 

koefisien validitasnya di bawah 0,3 sebaiknya item 

tersebut dibuang atau diganti, atau mungkin 

diperbaiki, dan jika di atas atau sama dengan 0,3 

item dapat dipakai untuk pelaksanaan penelitian 

(Sutriyono, 2004). 

1.5.1 Skala Tahap Perkembangan Iman 

Hasil uji validitas item skala tahap 

perkembangan iman dapat dilihat pada tabel 3.3 

berikut ini: 

Tabel 3.3 
Validitas Item Variabel Skala Perkembangan Iman 

No 

Item 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Keterangan  

1. 0,498 Valid 

2. 0,402 Valid  

3. 0,352 Valid  

4. 0,528 Valid  

5. 0,548 Valid  

6. 0,457 Valid  

7. 0,434 Valid 

8. 0,437 Valid  

9. 0,617 Valid  

10. 0,350 Valid  

11. 0,574 Valid  
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12. 0,444 Valid  

13. 0,621 Valid 

14. 0,624 Valid 

15. 0,546 Valid 

16. 0,586 Valid 

  

Berdasarkan pada hasil uji validitas skala 

perkembangan imanmaka dapat diketahui bahwa 

seluruh item  adalah valid.  

 

1.5.2 Skala Tahap Perkembangan Moral 

Hasil uji validitas item skala tahap perkembangan 

moral  dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: 

Tabel 3.4 
Validitas Item Variabel Skala Perkembangan Moral 

No Item Corrected Item-Total 

Correlation 

Keterangan  

1 0,567 Valid 

2 0,456 Valid  

3 0,386 Valid  

4 0,518 Valid  

5 0,398 Valid  

6 0,438 Valid  

7 0,385 Valid 

8 0,391 Valid  

9 0,403 Valid  

10 0,446 Valid  

11 0,543 Valid  

12 0,595 Valid  

 

Berdasarkan pada hasil uji validitas skala 

perkembangan  moral maka dapat diketahui bahwa 

seluruh item  adalah valid.  
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3.7  Uji Reliabilitas Instrumen  
Instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan berulang kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 1999). Menurut  Triton (2006), 

koefisien reliabilitas dengan ukuran kemantapan alfa 

dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut : 

Tabel 3.5 
Tingkat reliabilitas Berdasarkan Nilai Alfa Cronbach 

Alpha  Tingkat Reliabilitas 

0,00-0,20 Reliabilitas sangat rendah 

>0,20-0,40 Reliabilitas rendah  

>0,41-0,60 Reliabilitas cukup 

>0,61-0,80 Reliabilitas tinggi  

>0,81-1,00 Reliabilitas sangat tinggi  

  Sumber: PB, Triton. 2006. SPSS 13.0 Terapan Riset   

Statistik Parametrik.Yogyakarta: Andi Offset. 

Hasil uji reliabilitas skala perkembangan iman 

dan skala perkembangan moral terbukti reliabel. 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.6 

berikut ini.  

 
Tabel 3.6 

Reliabilitas Skala Tahap Perkembangan Iman 
dan Tahap Perkembangan Moral 

 

Instrumen Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Faith Development 

Scale 

0,863 Reliabel 

Moral Development 

Scale 

0,805 Reliabel 
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Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas 

instrumen maka terbukti bahwa item-item pada 

skala perkembangan iman dan skala perkembangan 

moral adalah valid dan reliabel. 

 

3.8 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data menggunakan 

teknikanalisis deskriptif  dan analisis uji beda rata-

rata (t-test).  

1. Analisis deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis 

sejumlah data yang telah dikumpulkan dalam 

penelitian ini, sehingga memperoleh gambaran 

mengenai keadaan suatu objek yang diteliti melalui 

data subjek penelitian sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku umum (Sugiyono, 2009). 

 

2. Analisis uji Beda rata-rata (t-test) 

 Analisis uji beda rata-rata menggunakan rumus 

t-test untuk mengetahui signifikansi perbedaan 

tahap perkembangan iman dan perbedaan tahap 

perkembangan moral mahasiswa tama dan 

mahasiswa wreda 
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 Pedoman ini digunakan untuk menerima atau 

menolak hipotesis penelitian jika probabilitas t-

hitung lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan tahap perkembagan iman dan tahap 

perkembangan moral antara mahasiswa tama dan 

mahasiswa wreda. Tetapi jika probabilitas t-hitung 

lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti bahwa ada perbedaan yang 

signifikan tahap perkembagan iman dan tahap 

perkembangan moral mahasiswa tama dan 

mahasiswa wreda. 

 


