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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Setelah data penelitian didapat, maka selanjutnya dilakukan 

uji asumsi untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

memenuhi syarat untuk dianalisis statistik. Uji asumsi yang 

dilakukan yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas 

dilakukan untuk melihat persebaran item apakah normal atau tidak, 

sedangkan uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah hubungan 

variabel bebas dan variabel tergantung linier atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan  teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Pedoman yang digunakan untuk menguji normalitas 

adalah jika nilai signifikansi p> 0,05 maka distribusi data 

tersebut normal, dan jika nilai signifikansi p< 0,05, maka 

distribusi data tersebut tidak normal.  

1) Permaafan 

Hasil uji distribusi data dari variabel permaafan adalah 

normal. Hal ini terlihat dari besarnya hasil perhitungan 

Kolmogorov-Smirnov Z (K-SZ) yaitu sebesar  0,097 dan 

p= 0,200.  
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2) Trait Kepribadian Openness to Experience 

Hasil uji distribusi data dari variabel trait kepribadian 

openness to experience adalah normal. Hal ini terlihat dari 

besarnya hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov Z (K-SZ) 

yaitu sebesar 0,084 dan p= 0,200. 

3) Trait Kepribadian Conscientiousness 

Hasil uji distribusi data dari variabel trait kepribadian 

conscientiousness adalah tidak normal. Hal ini terlihat dari 

besarnya hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov Z (K-SZ) 

yaitu sebesar 0,093 dan p= 0,200. 

4) Trait Kepribadian Extraversion 

Hasil uji distribusi data dari variabel trait kepribadian 

extraversion adalah normal. Hal ini terlihat dari besarnya 

hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov Z (K-SZ) yaitu 

sebesar 0,105 dan p= 0,200. 

5) Trait Kepribadian Agreeableness 

Hasil uji distribusi data dari variabel trait kepribadian 

agreeableness adalah normal. Hal ini terlihat dari besarnya 

hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov Z (K-SZ) yaitu 

sebesar 0,115 dan p= 0,183. 

6) Trait Kepribadian Neuroticism 

Hasil uji distribusi data dari variabel trait kepribadian 

neuroticism adalah normal. Hal ini terlihat dari besarnya 

hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov Z (K-SZ) yaitu 

sebesar 0,108 dan p= 0,200. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan antara variabel bebas dan tergantung bersifat linier 

atau tidak, hal ini sangat dibutuhkan karena merupakan 

syarat untuk melakukan uji korelasi. 

1) Trait kepribadian  openness to experience dengan 

permaafan 

Hasil uji linieritas untuk data variabel openness to 

experience dan permaafan menunjukkan nilai F tertinggi 

yaitu 4,665 pada baris cubic dengan p= 0,015. Jika 

demikian, maka hubungan variabel openness to 

experience dan permaafan bersifat tidak linier. 

2) Trait kepribadian  conscientiousness dengan permaafan 

Hasil uji linieritas untuk data variabel conscientiousness 

dan permaafan menunjukkan nilai F tertinggi yaitu 0.498 

pada baris cubic dengan p= 0,645. Jika demikian, maka 

hubungan variabel conscientiousness dan permaafan 

bersifat tidak linier. 

3) Trait kepribadian extraversion dengan permaafan 

Hasil uji linieritas untuk data variabel extraversion dan 

permaafan menunjukkan nilai F tertinggi yaitu 8,671 

pada baris linear dengan p= 0,005. Jika demikian, maka 
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hubungan variabel extraversion dan permaafan bersifat 

linier. 

4) Trait kepribadian agreeableness dengan permaafan 

Hasil uji linieritas untuk data variabel agreeableness dan 

permaafan menunjukkan nilai F tertinggi yaitu 6,334 

pada baris linear dengan p= 0,016. Jika demikian, maka 

hubungan variabel agreeableness dan permaafan bersifat 

linier. 

5) Trait kepribadian neuroticism dengan permaafan 

Hasil uji linieritas untuk data variabel neuroticism dan 

permaafan menunjukkan nilai F tertinggi yaitu 13,483 

pada baris linear dengan p= 0,001. Jika demikian, maka 

hubungan variabel neuroticism dan permaafan bersifat 

linier.  

 

2. Uji Hipotesis 

a. Hasil Korelasi antara Trait Openness to Experience dan 

Permaafan 

Hipotesis yang diajukan untuk korelasi ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha1:  Ada hubungan negatif antara permaafan dengan trait 

openness to experience. 
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Pengujian hasil hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan taraf signifikansi (p-value). Jika nilai 

signifikansi p< 0,05 maka Ha1 diterima. Artinya, terdapat 

hubungan negatif antara permaafan dengan trait opennes to 

experience. Sebaliknya, jika nilai signifikansi p> 0,05 maka 

Ha1 ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan negatif antara 

permaafan dengan trait openness to experience. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi korelasi 

sebesar -0,252 dengan nilai p= 0,052. Koefisiensi korelasi 

bernilai negatif dan nilai signifikansi p> 0,052, dengan 

demikian Ha1 ditolak. Artinya, tidak ada hubungan 

signifikan antara permaafan dengan trait opennes to 

experience pada calon imam diosesan KAS.  

 

b. Hasil Korelasi antara Trait Conscientiousness dan 

Permaafan 

Hipotesis yang diajukan untuk korelasi ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha2:  Ada hubungan positif antara permaafan dengan trait 

conscientiousness. 

Pengujian hasil hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan taraf signifikansi (p-value). Jika nilai 

signifikansi p< 0,05 maka Ha2 diterima. Artinya, terdapat 

hubungan positif antara permaafan dengan trait 

conscientiousness. Sebaliknya, jika nilai signifikansi p> 0,05 
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maka Ha2 ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan positif 

antara permaafan dengan trait conscientiousness. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi korelasi 

sebesar 0,019 dengan nilai p= 0,452. Koefisiensi korelasi 

bernilai positif dan nilai signifikansi p> 0,05, dengan 

demikian Ha2 ditolak. Artinya, tidak ada hubungan 

signifikan antara permaafan dengan trait conscientiousness 

yang pada calon imam diosesan KAS. 

 

c. Hasil Korelasi antara Trait Extraversion dan Permaafan 

Hipotesis yang diajukan untuk korelasi ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha3:  Ada hubungan positif antara permaafan dengan trait 

extraversion. 

Pengujian hasil hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan taraf signifikansi (p-value). Jika nilai 

signifikansi p< 0,05 maka Ha3 diterima. Artinya, terdapat 

hubungan positif antara permaafan dengan trait extraversion. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi p> 0,05 maka Ha3 ditolak. 

Artinya, tidak terdapat hubungan positif antara permaafan 

dengan trait extraversion. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi korelasi 

sebesar 0,465 dengan nilai p= 0,001. Koefisiensi korelasi 

bernilai positif dan nilai signifikansi p< 0,05, dengan 

demikian Ha3 diterima. Artinya, semakin tinggi skor trait 
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extraversion yang dimiliki oleh calon imam diosesan KAS, 

semakin tinggi skor permaafan. 

 

d. Hasil Korelasi antara Trait Agreeableness dan Permaafan 

Hipotesis yang diajukan untuk korelasi ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha4:  Ada hubungan positif antara permaafan dengan trait 

agreeableness. 

Pengujian hasil hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan taraf signifikansi (p-value). Jika nilai 

signifikansi p< 0,05 maka Ha4 diterima. Artinya, terdapat 

hubungan positif antara permaafan dengan trait 

agreeableness. Sebaliknya, jika nilai signifikansi p> 0,05 

maka Ha4 ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan positif 

antara permaafan dengan trait agreeablesness. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi korelasi 

sebesar 0,333 dengan nilai p= 0,15. Koefisiensi korelasi 

bernilai positif dan nilai signifikansi p< 0,05, dengan 

demikian Ha4 diterima. Artinya, semakin tinggi skor trait 

agreeableness yang dimiliki oleh calon imam diosesan KAS, 

semakin tinggi skor permaafan. 

 

e. Hasil Korelasi antara Trait Neuroticism dan Permaafan 

Hipotesis yang diajukan untuk korelasi ini adalah 

sebagai berikut: 
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Ha5:  Ada hubungan negatif antara permaafan dengan trait 

neuroticism. 

Pengujian hasil hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan taraf signifikansi (p-value). Jika nilai 

signifikansi p< 0,05 maka Ha5 diterima. Artinya, terdapat 

hubungan negatif antara permaafan dengan trait neuroticism. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi p> 0,05 maka Ha5 ditolak. 

Artinya, tidak terdapat hubungan negatif antara permaafan 

dengan trait neuroticism. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi korelasi 

sebesar -0,562 dengan nilai p= 0,000. Koefisiensi korelasi 

bernilai negatif dan nilai signifikansi p< 0,05, dengan 

demikian Ha5 diterima. Artinya, semakin tinggi skor trait 

neuroticism yang dimiliki oleh calon imam diosesan KAS, 

semakin rendah skor permaafan. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, trait openness to experience dan 

conscientiousness  tidak berkolerasi secara signifikan dengan 

permaafan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari M.C Ashton dkk., 

M. E McCullough dan  E. L. J. Worthington, S. R. Ross dkk., E. Mullet 

dkk., serta D. F. Walker dkk yang juga menemukan bahwa trait 

kepribadian openness to experience  dan conscientiousness tidak 

berkorelasi terhadap permaafan.  
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Skor tinggi pada trait openness to experience akan memunculkan 

karakter rasa ingin tahu yang tinggi, kreatif, dan imajinatif. Sebaliknya, 

skor rendah pada trait openness to experience memunculkan karakter 

yang konvensional, sederhana, dan seringkali mengalami kesulitan 

dalam hal analisa. Sedangkan, trait conscientiousness akan 

memunculkan karakter pekerja keras, disiplin, ambisius, rapi dan dapat 

diandalkan bila berada pada skor tinggi. Sebaliknya, skor rendah pada 

trait conscientiousness memiliki karakter yang ceroboh, malas, hedonis, 

dan tanpa tujuan hidup. Karakter-karakter yang ditampilkan baik pada  

skor rendah maupun skor tinggi trait conscientiousness dan openness to 

experience tidak menghambat dan tidak pula mendukung terjadinya 

proses permaafan, sehingga kedua trait ini tidak berkorelasi secara 

signifikan dengan permaafan.  

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara tipe kepribadian 

extraversion dengan permaafan. Berdasarkan taksonomi dari Pervin 

maupun John, O.P, orang-orang dengan skor rendah pada tipe 

kepribadian extraversion cenderung memiliki karakter yang diam. Hal 

ini memungkinkan munculnya kecenderungan permaafan yang juga 

berada pada skor rendah. Sedangkan skor tinggi pada trait kepribadian 

extraversion memiliki karakteristik yang person oriented dan penuh 

afeksi sehingga orang-orang dengan tipe kepribadian ini lebih 

cenderung mementingkan relasi yang baik dengan orang-orang di 

sekitarnya. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

tingginya tingkat permaafan pada orang dengan skor extraversion yang 
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tinggi pula sebab mereka akan berusaha menyelesaikan konflik dan 

memaafkan transgressor agar relasi yang baik tidak sampai rusak. 

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara tipe kepribadian agreeableness 

dengan permaafan. Artinya, semakin tinggi skor trait agreeableness 

semakin tinggi pula skor permaafan dan begitu juga sebaliknya. Dalam 

jurnal yang ditulisnya, McCullough (2001) menyatakan orang-orang 

dengan skor tinggi pada tipe kepribadian agreeableness  cenderung 

memiliki karakter altruis, memiliki empati tinggi, peduli, dan baik hati. 

Karakter-karakter tersebut merupakan karakter yang mendukung proses 

permaafan. 

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara tipe kepribadian neuroticism 

dengan permaafan. Artinya, semakin tinggi skor trait neuroticism 

semakin rendah skor permaafan dan begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan taksonomi dari Pervin (2005) dan John, O.P (1999), orang-

orang dengan skor tinggi pada tipe kepribadian neuroticism  cenderung 

memiliki karakter emosional, pencemas, impulsif, dan mudah depresi. 

Karakter-karakter yang muncul tersebut merupakan karakter yang 

menghambat proses permaafan. 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak lepas dari 

kelemahan-kelemahan yang muncul yang mungkin mempengaruhi hasil 

penelitian. Beberapa kelemahan yang terjadi adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah soal skala IPIP-Neo yang terlalu banyak  sehingga bisa 

memunculkan risiko ketidaktelitian yang lebih tinggi. 
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2. Proses pengambilan data dilakukan tanpa pengawasan dari peneliti 

dikarenakan ketatnya jadwal para seminaris sehingga skala hanya 

bisa dititipkan melalui Romo Rektor. 

3. Penulisan nama subjek pada skala menimbulkan social desirability 

effect yang tinggi dan memunculkan kekhawatiran bahwa jawaban 

subjek akan dijadikan sebagai bahan penilaian bagi Romo Rektor. 

4. Jumlah subjek yang kecil. 

5. Bisa saja terjadi kesalahan penafsiran soal yang diterjemahkan dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. 


