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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis menggunakan Product 

Moment Pearson terhadap data penelitian, peneliti melakukan uji 

asumsi normalitas dan linieritas. 

a. Uji Normalitas 

Peneliti melakukan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan menggunakan metode One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan hasil sebagai berikut : 

1) Pada variabel religiusitas diperoleh nilai K- SV = 0,657 

dengan nilai p > 0,05 yang berarti data terdistribusi 

normal. 

2) Pada variabel pemaafan diperoleh nilai K- SV = 0,872 

dengan nilai p > 0,05 yang berarti data terdistribusi 

normal. 

b. Uji Linieritas 

Peneliti melakukan uji linieritas untuk mengetahui 

apakah adanya hubungan linier diantara kedua variabel. 

Hasil uji linieritas mengenai hubungan antara religiusitas 

dengan pemaafan diketahui bahwa F linier sebesar 37,666 

(nilai p < 0,01) yang berarti variabel religiusitas dengan 

pemaafan pada penelitian ini memiliki hubungan yang 

linier. 
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2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

product moment. Perolehan hasil uji korelasi antara religiusitas 

dengan pemaafan adalah rxy = 0,663 dengan p < 0,01. Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara religiusitas 

dengan pemaafan pada siswa Katolik SMA Negeri X Kota Semarang. 

Hubungan positif antara kedua variabel penelitian berarti semakin 

tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin mudah seseorang 

untuk memaafkan dan sebaliknya. 

 

B. Pembahasan  

 Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menggunakan 

teknik korelasi product moment diperoleh koefisien korelasi rxy = 

0,663 dengan p < 0,01. Hal ini menyatakan bahwa terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara religiusitas dengan pemaafan 

pada siswa Katolik SMA Negeri X Kota Semarang. Hubungan positif 

antara kedua variabel penelitian berarti semakin tinggi tingkat 

religiusitas seseorang, maka semakin mudah seseorang untuk 

memaafkan dan sebaliknya. Penelitian ini memiliki hasil yang 

mendukung dengan penelitian McCullough (2001, h. 194) yang 

menyatakan bahwa pandangan memaafkan sebagai sarana normatif 

untuk menyelesaikan masalah antar pribadi dapat diperkuat oleh 

faktor religiusitas.  

 Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Worthington pada orang-orang Barat yang menganut paham 
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monoteisme ditemukan bahwa individu yang menjalani kepercayaan 

dan ritual agamanya secara aktif lebih mudah memaafkan daripada 

yang pasif. Orang yang lebih religius merasa bahwa dirinya lebih bisa 

memaafkan daripada orang yang kehidupannya kurang religius 

(McCullough & Worthington, 1999, h. 1141-1164) 

Hasil ini makin diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Hui, 

dkk (2006) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap nilai dan konsep 

pemaafan pada masing-masing individu sedangkan keterlibatan 

praktek agama dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh pada konsep 

pemaafan itu sendiri. Religiusitas seseorang tercermin dari perilaku 

sehari-hari dari individu tersebut. Jika individu menunjukkan perilaku 

yang baik sesuai nilai-nilai agamanya maka individu tersebut 

dipandang sebagai sosok yang religius. Semakin tinggi tingkat 

religiusitas seseorang, maka semakin mudah seseorang untuk 

memaafkan. 

Rakhmat (2003) menyatakan tingkat religiusitas pada remaja 

akan berpegaruh terhadap perilakunya. Apabila remaja memiliki 

tingkat religiusitas yang tinggi, maka remaja akan mengikuti perintah 

agamanya dimana salah satu perintahnya yaitu mengajarkan untuk 

memaafkan. Remaja yang memiliki tingkat religiusitas tinggi lebih 

mampu mengontrol diri dan emosional hingga akhirnya dapat 

melakukan pemaafan terhadap orang yang telah menyakitinya. 

Sumbangan efektif religiusitas terhadap pemaafan sehingga 

memberi hasil yang sangat signifikan pada penelitian ini yaitu sebesar 

43,96%. Selain religiusitas, faktor-faktor yang mempengaruhi 
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pemaafan adalah empati, keramahan, kemarahan, perasaan malu, 

kedekatan hubungan dengan pelaku, kualitas hubungan inerpersonal 

sebelum kejadian, luka yang ditimbulkan oleh pelaku dan permintaan 

maaf (Wade & Worthington, 2003).  

Pada penelitian ini, hasil yang didapatkan bahwa siswa Katolik 

SMA memiliki tingkat religuisitas dan pemaafan yang tergolong 

sedang. Kesimpulan diambil dari perhitungan jumlah subjek yang 

memiliki tingkat pemaafan rendah sebanyak 9 subjek (18%), tingkat 

pemaafan sedang 31 subjek (62%) dan 10 subjek (20%) memiliki 

tingkat pemaafan yang tinggi. Sedangkan pada variabel religiusitas 4 

subjek (8%) memiliki tingkat religiusitas yang rendah, 42 subjek 

(84%) memiliki tingkat religiusitas sedang dan 4 subjek (8%) 

memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.  

Glock dan Stark (dalam Salleh, 2012, h. 266 – 274) 

menjabarkan bahwa ada lima dimensi religiusitas yaitu dimensi ritual, 

ideologis, intelektual, pengalaman dan konsekuensi. Religiusitas pada 

siswa yang berhubungan dengan dimensi ritual yaitu siswa sudah 

melaksanakan kewajiban ritual agamanya, contohnya berdoa setiap 

hari, membaca Kitab Suci, pergi ke gereja pada hari Minggu, 

melakukan pengakuan dosa serta berpuasa dan berpantang pada hari 

yang ditentukan. 

Dimensi kedua dari religiusitas yaitu ideologis, yang dapat 

ditunjukkan dengan siswa sudah memercayai dan meyakini ajaran 

agamanya. Contohnya siswa telah memercayai dan memahami 

konsep akan Tuhan, surga dan neraka. Dimensi ketiga dari religiusitas 
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adalah intelektual. Pada tahap ini, siswa telah memahami ritus, tradisi 

dan dasar-dasar pengetahuan agama terutama dalam kitab suci 

agamanya. Di samping itu, siswa yang religius tergerak untuk terus 

mendalami pengetahuan agamanya. 

Dimensi keempat religiusitas yaitu pengalaman. Hal ini 

berhubungan dengan pengalaman rohani atau spiritual yang dialami 

siswa terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dimana 

siswa merasakan setiap peristiwa yang telah terjadi akan membawa 

pada keyakinan bahwa rencana Tuhan akan indah pada waktunya. 

Siswa akan merasa damai dan tenang saat mengikuti perintah Tuhan 

dan merasa takut saat berbuat dosa. Dimensi kelima dari religiusitas 

adalah pengamalan. Pada tahap terakhir ini, siswa mampu 

menerapkan ajaran-ajaran agama dalam hidup sehari-hari. Contohnya, 

siswa mudah menolong sesama yang mengalami kesulitan, mudah 

memaafkan sesamanya dan selalu bersyukur atas segala anugerah 

yang diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 8% siswa memiliki 

tingkat religiusitas yang rendah. Siswa yang memiliki tingkat 

religiusitas rendah biasanya belum melakukan ritual agamanya secara 

rutin, belum mempercayai konsep-konsep ajaran agamanya, belum 

memahami ritus, tradisi dan dasar-dasar agama, serta belum 

menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kelompok kedua dari penelitian ini merupakan 84% siswa 

dengan tingkat religiusitas yang sedang. Siswa dalam kelompok 

religiusitas yang sedang merupakan siswa yang mulai rutin 
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melakukan ritual agamanya, mempercayai dan meyakini ajaran 

agamanya serta mulai menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari. Namun, masih dimungkinkan untuk siswa dalam 

kelompok ini lalai menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya.  

Kelompok terakhir merupakan siswa yang memiliki tingkat 

religiusitas tinggi (8%). Siswa dengan tingkat religiusitas yang tinggi 

merupakan siswa yang secara sadar melakukan ritual agamanya 

dengan rutin dan memahami ajaran agamanya secara mendalam. 

Siswa dalam kelompok ini juga memahami tujuan dan filosofi yang 

mendasari ritual-ritual keagamaannya. Pemahaman ini tidak berhenti 

sebagai konsep saja. Bagi siswa dengan tingkat religiusitas yang 

tinggi, mereka mengaktualisasikan pemahaman ajaran agamanya 

dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.   

Sedangkan hasil penelitian untuk tingkat pemaafan 

menunjukkan bahwa 18% siswa memiliki tingkat pemaafan yang 

rendah. Siswa kelompok ini biasanya masih memiliki keinginan untuk 

membalas dendam, selalu menghindar dan tidak ingin berdamai 

dengan orang yang berbuat jahat kepadanya. Kelompok kedua dari 

penelitian ini merupakan 62% siswa dengan tingkat pemaafan yang 

sedang. Siswa dalam kelompok pemaafan yang sedang adalah siswa 

yang memiliki keinginan membalas yang sudah berkurang, 

keingingan untuk menghindar telah berkurang dan ada inisiatif untuk 

berdamai dengan orang yang berbuat jahat kepadanya.  

Kelompok terakhir merupakan siswa yang memiliki tingkat 

pemaafan tinggi (20%). Siswa dengan tingkat pemaafan yang tinggi 
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merupakan siswa yang secara sadar tidak memiliki keinginan untuk 

membalas dendam, mampu menjalin hubungan baik kembali dengan 

orang yang telah menyakitinya serta mampu memaafkan kesalahan 

yang telah dilakukan kepadanya. 

Kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain : 

1. Populasi yang terbatas dikarenakan lingkup penelitian yang kecil 

tidak memungkinkan hasil dari penelitian ini digeneralisasikan 

pada populasi yang lebih luas. 

2. Waktu yang dipilih dalam pengambilan data berbenturan dengan 

kegiatan sekolah sehingga tidak semua siswa Katolik bisa menjadi 

subjek penelitian.  

3. Pelaksanaan pengambilan data terjadi saat siswa memasuki jam 

pelajaran ke tujuh dan delapan sehingga ada kecendungan siswa 

kurang merespon jawaban secara maksimal. Hal ini nampak ketika 

siswa dalam mengisi kuesioner kurang antusias. 


