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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan 

uji hipotesis. Uji asumsi ini menyangkut normalitas dan linieritas 

yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran item normal atau 

tidaknya sebaran skor variable serta linier atau tidaknya hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya.  

a. Uji Normalitas 

1) Komitmen 

Uji normalitas terhadap skala komitmen menggunakan 

teknik Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,900 dengan p sebesar 0,392 (p>0,05) yang memiliki 

arti distribusi penyebaran normal.  

2) Pemaafan 

Uji normalitas terhadap skala pemaafan menggunakan 

teknik Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 1,008 dengan p sebesar 0,261 (p>0,05) yang memiliki 

arti distribusi penyebaran normal.  
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Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kedua variable tersebut 

berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran E. 

b. Uji Linieritas  

Hasil uji linearitas variabel komitmen dengan pemaafan 

menunjukkan korelasi yang linier. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai signifikasi sebesar 0,022 (p<0,05) yang berarti terdapat 

hubungan linier antara komitmen dengan pemaafan. Perhitungan 

dilakukan dengan mrnggunakan program Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) versi 17,0 for Windows. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan meggunakan program Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) Versi 17.0 for Windows. 

Teknik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah analisis 

korelasi product moment. Hasil perhitungan korelasi product 

moment dan Pearson didapatkan nilai Pearson Correlation sebesar 

0,255 dengan sig. = 0,011 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara komitmen persahabatan dengan 

pemaafan. Hal  ini berarti semakin tinggi komitmen dalam hubungan 

persahabatan maka akan semakin tinggi timbulnya pemaafan dalam 
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hubungan tersebut, begitupula sebaliknya. Komitmen mempunyai 

sumbangan efektif dalam memunculkan pemaafan sebesar 25,5%.  

B. Pembahasan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima 

dengan kesimpulan ada hubungan positif yang signifikan antara 

komitmen persahabatan dengan pemaafan pada remaja. Hal itu 

berdasarkan diperolehnya nilai Pearson Correlation sebesar 0,255 

dengan (p<0,05). Terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

komitmen persahabatan dengan pemaafan pada remaja. Semakin 

tinggi komitmen persahabatan maka semakin tinggi pemaafan pada 

remaja, dan begitu pula sebaliknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, dkk., tentang 

komitmen dan pemaafan pada perkawinan wanita suku Jawa 

menghasilkan sebuah hubungan yang positif antara komitmen 

terhadap pemberian maaf pada pasangan yang melakukan kesalahan. 

Perkawinan merupakan hubungan interpersonal yang bisa saja 

berlangsung seumur hidup sehingga diperlukan komitmen yang 

sangat kuat dalam menjalaninya. Konteks yang digunakan peneliti 

yaitu dalam hubungan persahabatan dimana remaja juga perlu 

membangun komitmen untuk sebuah hubungan yang berkualitas. 

Walaupun berbeda konteks antara perkawinan dengan persahabatan, 

hasil yang diperoleh tetap sama yaitu ada hubungan yang positif 

antara komitmen dengan pemaafan.  
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Hubungan persahabatan (close friendship) tentunya memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan pertemanan biasa. Semakin 

dekatnya sebuah hubungan akan menjadikan semakin lekatnya 

hubungan emosional diantara orang yang menjalaninya. Dalam 

menjali hubungan persahabatan pasti pernah melakukan kesalahan 

yang menimbulkan luka dan membuat orang yang terluka tidak 

mudah untuk memaafkan. Cara yang ditempuh untuk mengatasi 

konflik didalam persahabatan pastinya berbeda dengan pertemanan 

biasa.  

Penelitian ini selaras dengan penelitian Arif (2013) yang 

menyebutkan adanya hubungan positif antara pemaafan dan 

komitmen. Wardhati dan Faturochman (2001, h.5-7) menyimpulkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pemaafan adalah 

empati, atribusi terhadap pelaku, tingkat kelukaan, karakteristik 

kepribadian, dan kualitas hubungan. Komitmen sendiri masuk 

kedalam suatu hal yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan 

selain kepercayaan. Wajar jika hasil penelitian ini menunjukkan 

kontribusi komitmen tidak terlalu besar. 

Hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti diperoleh 

hasil Mean Empirik (ME) komitmen persahabatan yaitu sebesar 

82,38 dengan Standar Deviasi (SD) sebesar 12,499. Dengan 

memperhatikan grafik kurva normal  menunjukkan terdapat 13 siswa 

dengan kategori komitmen rendah, 62 siswa dengan kategori 

komitmen sedang, dan 5 siswa dengan kategori komitmen tinggi. 
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Dapat disimpulkan bahwa komitmen yang dimiliki siswa kelas XI 

SMA Mardisiswa cenderung sedang. 

Finkel, dkk. (2002, h. 959) menyebutkan bahwa komitmen 

adalah properti fundamental dalam sebuah hubungan dan 

mengusulkan bahwa komitmen yang kuat dapat menciptakan 

peristiwa mental yang positif, tujuan dalam hubungan, dan 

pemaafan.  Individu yang berkomitmen dalam sebuah hubungan 

memiliki beberapa komponen yang dijadikan pegangan yaitu niat 

untuk mempertahankan hubungan (Intent to persist), kelekatan yang 

tinggi terhadap pasangan atau sahabatnya (Attachment), dan 

memiliki orientasi jangka panjang terhadap hubungannya (Long-

term orientation). 

Hubungan persahabatan yang memiliki komponen tersebut 

sudah dapat dipastikan memiliki komitmen yang baik serta 

menginginkan sebuah hubungan yang berkualitas. Dalam kaitannya 

dengan hubungan persahabatan, Wardhati dan Faturochman (2001, 

h.5-7) berpendapat bahwa salah satu faktor seseorang dapat 

memaafkan adalah adanya kualitas hubungan yang baik didalamnya. 

Kualitas hubungan yang baik akan menurunkan level konflik yang 

terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan serta komitmen 

didalamnya. Komitmen yang tinggi pada sebuah relasi dapat menjadi 

landasan seseorang untuk dapat memaafkan (McCullough dkk,  

dalam Wardhati dan Faturochman, 2001, h.7). 
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Seseorang yang menjunjung kualitas akan segera meminta 

maaf ketika berbuat salah agar hubungan tetap bertahan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Mc.Cullough ,dkk (dalam Rachmawati, dkk.) 

memaafkan seseorang yang berbuat salah dapat dilakukan dengan 

cara menurunkan motivasi untuk menghindar (Avoidence 

Motivation), menghilangkan atau menurunkan motivasi untuk 

membalas dendam (Revenge Motivation), dan menumbuhkan 

motivasi untuk berbuat baik kepada orang yang bersalah 

(Benevolence Motivation).  

Hasil pengolahan data yang dilakukan peneliti menunjukkan 

hasil Mean Empirik (ME) pemaafan  adalah sebesar 51,79,  

sedangkan Standar Deviasi (SD) diperoleh sebesar 8,411. Dengan 

memperhatikan grafik kurva normal  menunjukkan terdapat 11 siswa 

dengan kategori pemaafan rendah, 56 siswa dengan kategori 

pemaafan sedang, dan 13 siswa dengan kategori pemaafan tinggi. 

Dapat disimpulkan bahwa pemaafan yang dimiliki siswa kelas XI 

SMA Mardisiswa cenderung sedang kearah tinggi. 

Dari hasil olah data dan uji hipotesis didapatkan variable 

komitmen persahabatan memberikan sumbangsih sebanyak 25,5 % 

pada pemafaan. Sisanya yang berjumlah 74,5 % merupakan faktor 

lain seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh  Kurniati, N.M.T 

(2009) menemukan hubungan yang sangat signifikan antara empati 

dan pengelolaan emosi dalam rangka memunculkan pemaafan. 
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Penelitian ini membahas tentang pengaruh komitmen 

terhadap munculnya pemaafan dalam hubungan persahabatan 

remaja. Kita ketahui bahwa beberapa penelitian menyebutkan 

adanya hubungan yang positif antara komitmen dengan munculnya 

pemaafan pada hubungan dekat seperti perkawinan, persahabatan 

dan teman biasa. Selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai 

komitmen dan pemaafan dengan orang lain yang mempunyai 

hubungan jauh atau tidak saling mengenal (orang lain). 

Komitmen menurut Janis dan Mann (1977, h.279) mencakup 

tentang pengambilan keputusan sebelum bertindak. Alangkah 

baiknya komitmen dibangun tidak hanya untuk hubungan jarak 

dekat.  Faktanya memang tidak mudah untuk seketika berkomitmen 

dengan orang lain, hal tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen 

pada diri sendiri.  

 Terbentuknya komitmen diri yang kuat dapat memunculkan 

pemikiran-pemikiran yang akan menentukan diri seseorang dalam 

mengambil keputusan. Dalam kaitannya dengan pemaafan, 

diharapkan munculnya pemaafan tidak hanya berlaku untuk orang-

orang terdekat saja melainkan dapat muncul terhadap orang lain 

yang mungkin tidak sengaja berbuat kesalahan. Dengan kata lain, 

pemaafan dapat berlaku untuk semua orang dengan dibantu oleh 

komitmen diri yang kuat.   

Adapun kelemahan yang mungkin dapat mempengaruhi 

penelitian ini yaitu: 
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1. Dalam proses pengisian skala, tidak semua responden didampingi 

oleh peneliti karena skala dititipkan oleh salah seorang guru dan 

beberapa hari kemudian peneliti mengambil skala. Hal itu terjadi 

karena waktu yang terbatas (jam pelajaran sekolah). Selain itu, 

apabila responden tidak memahami istilah yang ada dalam skala 

penelitian, peneliti tidak bisa memberi penjelasan. 

2. Peneliti mengalami hambatan ketika pengambilan data, ada 

beberapa responden yang mengisi secara asal-asalan dikarenakan 

tidak tertarik dan mencontek temannya sehingga terdapat 

beberapa skala yang isinya sama .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


