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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, maka terlebih dulu 

dilakukan uji asumsi. Uji asumsi ini terdiri dari uji normalitas dan 

uji linieritas. Melalui uji normalitas dapat diketahui apakah hasil 

sebaran kedua variabel itu normal atau tidak, sedangkan uji linieritas 

dilakukan untuk mengetahui linier atau tidaknya hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Perhitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test sedangkan data dari setiap variabel 

diuji normalitasnya dengan menggunakan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) Release 17.0. Distribusi 

data normal ditunjukan dengan probabilitas (signifikansi) lebih 

besar dari 0,05. Hasil Uji normalitas kedua variabel tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Skor pemaafan menunjukan nilai Z K-S sebesar 0,748 

dengan p sebesar 0,630 (p>0,05) yang berarti bahwa 

distribusi penyebaran variabel normal. 

2. Skor kecerdasan emosional menunjukan nilai Z K-S sebesar 

0,953 dengan p sebesar 0,323 (p>0,05) yang berarti bahwa 

distribusi penyebaran variabel normal. 
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Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel 

yang dianalisis memiliki hubungan linier. Hasil uji linieritas 

mengenai hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

pemaafan pada karyawan di Universitas Katolik Sorgijapranata 

Semarang mendapatkan hasil F linier sebesar 46,175 dengan 

p<0,05 yang berarti kecerdasan emosional dengan pemaafan 

pada karyawan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

memiliki hubungan yang linier. 

Hasil dari uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Teknik yang digunakan dalam uji hipotesis adalah 

korelasi product moment. Hasil yang diperoleh dari korelasi antara 

kecerdasan emosional dengan pemaafan pada karyawan di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang adalah sebesar rxy = 

0,676 dengan p = 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan pemaafan pada karyawan di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Semakin positif atau tinggi kecerdasan 

emosional, maka pemaafan semakin tinggi pula.  
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Berdasarkan hasil analisa uji hipotesis penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan pemaafan pada karyawan di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang mendapatkan korelasi 

positif. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotetik yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan teknik korelasi product moment, diperoleh koefisien 

korelasi rxy = 0,676 dengan p = 0,000 (p<0,01). Hal tersebut 

menunjukan terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan pemaafan pada karyawan di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Semakin tinggi kecerdasan 

emosional (positif) maka semakin tinggi (positif) pula pemaafan, dan 

sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosional maka semakin rendah 

pula pemaafan. Dengan penjelasan di atas maka menunjukan bahwa 

hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara kecerdasan 

emosional dengan pemaafan diterima.  

Selain itu kecerdasan emosional memberikan sumbangan yang 

cukup besar yaitu sebesar 45,69% dalam mempengaruhi sikap 

pemaafan pada karyawan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, oleh karena itu diketahui kecerdasan emosional memiliki 

peran yang cukup penting bagi seseorang yang memiliki luka hati untuk 

bisa memberikan pemaafan. Sedangkan sisanya sebesar 54,31% 

dipengaruhi oleh faktor lain pemaafan yang tidak terlihat dalam 
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penelitian ini. Faktor-faktor lain yang dimaksud diantaranya respon 

pelaku, empati, kualitas hubungan, rumination, komitmen agama, dan 

faktor personal. 

Hasil di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Worthington dan Wade (dalam Sriwahyuni, 2015), bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi pemaafan adalah adanya kecerdasan 

emosional. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan 

dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya, baik dalam diri 

ataupun dari lingkungannya.  

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian lain yang dilakukan 

oleh Lidia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang dengan judul hubungan antara kecerdasan emosi dengan 

sikap memaafkan pada siswa Muhammadiyah 2 Palembang. Pada 

penelitian tersebut menunjukan ada hubungan signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan pemaafan. Semakin tinggi kecerdasan 

emosi maka samkin tinggi pemaafan, dan sebaliknya semakin rendak 

kecerdasan emosi maka semakin rendah pula pemaafannya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Hargrave dan Sells (Lidia, 

2015), pemaafan mengarah kepada seseorang yang melepaskan rasa 

marahnya terhadap panca indera, dan sembuhnya luka-luka hati, serta 

tidak ada keinginan untuk balas dendam. Pemaafan tidak hanya terjadi 

ditahap afeksi tetapi terjadi ditahap dimana korban berani membangun 

kembali hubungan yang telah rusak kembali kedalam situasi yang 

positif. Dari hal tersebut terjadi sebuah rekonsiliasi dengan munculnya 

kepercayaan, sembuhnya luka, dan hilangnya motovasi untuk balas 

dendam. 
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Menurut Mafiroh (Lidia, 2015), dengan adanya kecerdasan 

emosional seseorang akan dapat menempatkan emosinya pada porsi 

yang tepat, dapat memilah kepuasan dirinya, dan dapat mengatur 

suasana hati. Pengaturan suasana hati adalah inti dari menjalin 

hubungan sosial yang baik. Ketika seseorang memiliki tinggat 

emosional yang baik maka orang tersebut pandai untuk menyesuaikan 

diri dengan suasana hati orang lain serta dapat berempati, selain itu 

mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri di dalam pergaulan sosial 

dan di lingkungan mereka berada. 

Hal ini menjelaskan bahwa dalam memberikan pemaafan 

terhadap orang lain, dibutuhkan adanya kecerdasan emosional yang 

dimiliki individu tersebut. Kecerdasan emosional dapat mempengaruhi 

hubungan antara permintaan maaf dan pemberian maaf, hal tersebut 

terjadi apabila individu memiliki kercerdasan emosional yang tinggi. 

Individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu 

mengenali dan berusaha memahami emosi, pikiran, dan perasaan yang 

dirasakan orang lain, khususnya dalam penelitian ini adalah para 

karyawan, sehingga pemaafan akan muncul dalam diri individu yang 

memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. 

Berkaitan dengan aspek-aspek pemaafan dan kecerdasan 

emosional yang digunakan dalam skala, hal tersebut dapat mengungkap 

korelasi dan dapat mengungkap tinggi rendahnya individu memiliki 

kecerdasan emosional dan pemaafan. Salah satu aspek kecerdasan 

emosional yaitu pengaturan diri dan memotivasi diri dapat mendorong 

individu untuk tidak membalas dendam pada orang yang telah 

menyakitinya, atau dalam kata lain dapat mendorong avoidance 
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motivation, revenge motivation, dan beneviolence motivation  yang ada 

dalam aspek pemaafan, untuk meningkatkan keinginan individu untuk 

menjalin hubungan baik dengan orang yang telah menyakiti dirinya dan 

memperbaiki hubungan terebut. Kecerdasan emosional yang tinggi 

dapat mendukung individu untuk memberikan pemaafan pada orang 

lain yang telah menyakiti dirinya, sehingga dapat menjadi salah satu 

solusi dalam memperbaiki hubungan dalam lingkungan kerja 

khususnya antar karyawan.  

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa kecerdasan emosional 

yang dimiliki para karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang 

berdampak pada tinggi rendahnya pemaafan. Hasil presentase 

penelitian ini dapat diketahui bahwa tingkat pemaafan dan kecerdasan 

emosional yang dimiliki karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang 

tergolong sedang. Hal ini ditunjukan dari hasil perhitungan presentase 

variabel kecerdasan emosional sebesar 10,52% berada pada kategori 

rendah, 87,72% pada kategori sedang, dan 1,75% pada kategori tinggi. 

Dari hal tersebut dapat diketahui masih sedikit karyawan UNIKA 

Soegijapranata Semarang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang 

tinggi, oleh sebab itu perlu untuk ditinggkatkan lagi. 

Selanjutnya hasil presentase variabel pemaafan pada penelitian 

ini menunjukan bahwa pemaafan yang dimiliki karyawan UNIKA 

Soegijapranata Semarang sebesar 8,77% berada pada kategori rendah, 

89,47% pada kategori sedang, dan 1,75% pada kategori tinggi. Sama 

halnya dengan kecerdasan emosional, tinggkat pemaafan karyawan 

UNIKA Soegijapranata Semarang perlu ditingkatkan lagi, karena masih 

sedikit karyawan yang memiliki tinggat pemaafan yang tinggi. 
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Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa ada hubungan positif sangat signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan pemaafan, dimana semakin tinggi 

kecerdasan emosional maka semakin tinggi pula pemaafan pada 

karyawan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan penelitian ini telah 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari peneliti. Namun, 

peneliti masih menemukan adanya kelemahan dalam penelitian ini yang 

mungkin dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini, antara lain : 

Suasana beberapa subjek dalam melalukan pengisian skala sedang 

dalam jam kerja, sehingga mungkin mempengaruhi konsentrasi dan 

jawaban subjek. Selain itu ada beberapa subjek yang membawa pulang 

skala penelitian, sehingga dapat terjadi bias dalam menjawab skala. 

 


