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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan uji hipotesis dengan teknik analisis korelasi 

product moment, diperlukan uji asumsi terlebih dahulu terhadap kedua 

alat ukur, yaitu skala pemaafan dan skala gangguan kepribadian 

dissosial. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran kedua variabel normal 

atau tidak, sedangkan uji liniearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah linear atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tergantungnya. 

1. Uji Normalitas 

a. Gangguan Kepribadian Dissosial 

Uji normalitas terhadap skala gangguan kepribadian 

dissosial menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan hasil K-S Z sebesar 0,966 dengan p sebesar 0,308 

(p>0,05) yang artinya memiliki distribusi penyebaran normal. 

b. Pemaafan 

Uji normalitas terhadap skala pemaafan menggunakan 

teknik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z sebesar 

0,690 dengan p sebesar 0,729 (p>0,05) yang artinya memiliki 

distribusi penyebaran normal. 

Dapat disimpulkan hasil uji normalitas kedua variabel 

menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki distribusi yang 



75 
 

 

normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-1. 

2. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas antara variabel gangguan kepribadian 

dissosial dengan variabel pemaafan menunjukkan bahwa Fliniar 

yang didapat adalah 34,273 dengan p<0,01 yang berarti 

hubungan antar kedua variabel tersebut linier. 

Hasil uji liniearitas selengkapnya dapat dilihat di lampiran 

E-2. 

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi yang di dalamnya terdapat uji 

normalitas dan linearitas dan mendapat hasil bahwa kedua variabel 

normal dan saling memiliki hubungan yang linear, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versi 16. 

Penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment. 

Hasil perhitungan korelasi product moment didapatkan nilai Pearson 

Correlation sebesar rxy = -0,460 dengan signifikasi 0,000 (p<0,01) 

yang berarti terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

gangguan kepribadian dissosial dengan pemaafan. Artinya semakin 

tinggi gangguan kepribadian dissosial maka akan semakin rendah 

tingkat pemaafan pada seseorang, begitu pula sebaliknya. Gangguan 

kepribadian dissosial memiliki sumbangan sebesar 21,16% dalam 

memunculkan pemaafan pada seseorang. Hasil perhitungan korelasi 

dapat dilihat pada lampiran F. 
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Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini, disimpulkan 

bahwa hipotesis peneliti yang mengatakan terdapat hubungan yang 

negatif antara gangguan kepribadian dissosial dengan pemaafan 

diterima. Variabel gangguan kepribadian dissosial dengan variabel 

pemaafan memiliki korelasi negatif dan sangat signifikan. 

C. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis menggunakan korelasi product moment Carl 

Pearson mendapatkan hasil rxy = -0,460 dengan p<0,01. Hal ini 

membuktikkan bahwa hipotesis diterima. Peneliti mengajukan 

hipotesis awal bahwa gangguan kepribadian dissosial memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap tingkat pemaafan seseorang, dimana 

seseorang yang memiliki tingkat gangguan kepribadian dissosial yang 

semakin tinggi maka tingkat pemaafannya akan semakin rendah, 

begitu pula sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tanda 

negatif (-) pada hasil korelasi Pearson yang artinya korelasi antara 

kedua variabel adalah korelasi yang negatif. Tingkat signifikansinya 

juga tinggi ditunjukkan dari taraf signifikansi 0,000 (p<0,01) yang 

artinya memiliki korelasi yang sangat kuat antara kedua variabel. 

Sebelumnya belum ada penelitian yang benar-benar meneliti 

mengenai hubungan antara gangguan kepribadian dissosial dengan 

pemaafan. Gangguan kepribadian dissosial memberikan sumbangan 

sebesar 21,16% terhadap pemaafan seseorang, sisanya yaitu sebesar 

78,84% pemaafan seseorang didukung oleh beberapa faktor lainnya 

yang tidak terlihat dalam penelitian ini. Subjek penelitian memiliki 

nilai religiusitas yang sama, karena mereka berada dalam satu gereja 
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yang menerapkan visi, misi, dan nilai-nilai yang sama. Hal tersebut 

membuat subjek memiliki nilai-nilai mengenai pemaafan yang sama 

satu sama lainnya.  

Gangguan kepribadian dissosial disebut juga gangguan 

kepribadian antisosial dalam DSM V, namun peneliti menggunakan 

istilah gangguan  kepribadian dissosial yang akan digunakan dari awal 

hingga akhir dalam penelitian ini.  Kepribadian dissosial adalah 

sebuah pola dalam diri individu yang berupa perilaku tidak 

bertanggung jawab secara sosial, agresif, impulsif, tidak memiliki rasa 

menyesal, serta tidak memiliki rasa empati (Black, 2015). Jika 

kepribadian ini membawa dampak dan membawa pengaruh terhadap 

kehidupan individu tersebut, maka dapat disebut sebuah gangguan 

kepribadian. 

 Seseorang yang memiliki kepribadian dissosial akan menjadi 

orang yang sulit untuk menaati norma, baik yang melanggar hukum 

maupun yang tidak melanggar hukum, agresivitas dan impulsivitasnya 

tinggi, tidak mempedulikan orang lain, suka berbohong atau menipu 

orang lain untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, ia suka 

menyalahkan orang lain, tidak bertanggung jawab secara konsisten, 

tidak memiliki rasa menyesal, dan tidak dapat mempertahankan 

hubungan dalam jangka panjang baik dalam pekerjaan maupun 

hubungan interpersonal dengan orang lain. 

Pemaafan merupakan salah satu cara resolusi konflik yang tepat, 

karena dengan adanya pemaafan maka kedua belah pihak akan 

memperbaiki kesalahan dan menghindari konflik yang semakin 
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meningkat. McCullough (2001) menjabarkan pemaafan sebagai 

sebuah tindakan memaafkan, mengampuni, keadaan diampuni, 

dorongan dan kesediaan untuk memaafkan dan mengampuni orang 

lain. Exline, dkk. (2003) mengatakan bahwa pemaafan akan 

menyebabkan perubahan kognisi individu mengenai perselisihan yang 

membuat mereka akan berusaha untuk mempertahankan dan 

memperbaiki hubungan. Hal ini didukung oleh pernyataan Maltby, 

dkk. (2008) bahwa pemaafan membuat individu berusaha 

menyelesaikan konflik dan mengurungkan niat untuk membalas 

dendam dengan mempertimbangkan perasaan dan pemikiran tentang 

kejadian tersebut dan terhadap pelaku yang berbuat kesalahan. 

Pemaafan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mendukung tinggi rendahnya tingkat pemaafan pada seseorang. 

Kepribadian seseorang merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya pemaafan. Selain kepribadian, faktor yang 

mempengaruhi pemaafan adalah tingkat religiusitas seseorang, 

variabel sosial kognitif, karakteristik serangan, kualitas hubungan 

interpersonal, tingkat kelukaan, kecerdasan emosi, empati, respon 

pelaku, mencegah pengulangan kejadian, perasaan menderita yang 

berkelanjutan, harga diri dan pembalasan dendam.   

Empati dan kualitas hubungan interpersonal memiliki hubungan 

dengan kepribadian seseorang. Di dalam kepribadian seseorang 

terdapat tingkat empati orang tersebut terhadap orang-orang di 

sekitarnya. Empati berbicara mengenai mempedulikan orang lain, bisa 

ikut merasakan apa yang orang lain rasakan seakan-akan ia mengalami 
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apa yang orang lain tersebut alami. Dalam orang yang memiliki 

kepribadian dissosial rasa empati yang ada dalam dirinya sangat 

kurang, ia bahkan tidak berperasaan dan tidak peduli terhadap 

perasaan orang lain. Orang yang memiliki empati yang tinggi 

cenderung akan memiliki tingkat pemaafan yang tinggi (Giammarco & 

Vernon, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Giammarco & Vernon (2014) 

menunjukkan bahwa kepribadian dissosial masuk dalam The Dark 

Triad yang di dalamnya juga terdapat kepribadian machiavellianism 

dan narcissism yang sangat kurang dalam rasa penyesalan dan empati 

terhadap orang lain. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dan 

tidak peka terhadap perasaan orang lain. Hal tersebut sangat bertolak-

belakang dengan dimensi yang menjadi salah satu bagian dari 

pemaafan yaitu dimensi emosi. Orang yang memiliki rasa iba dan 

kasih sayang terhadap pelaku, dan dapat meninggalkan perasaan-

perasaan negatifnya terhadap pelaku adalah orang yang mudah untuk 

melakukan pemaafan. Rasa iba dan rasa kasih sayang seseorang 

dibangun dari perasaannya dan empatinya. Orang yang tidak 

memikirkan perasaan orang lain, tidak memiliki empati akan sulit 

untuk melepaskan pemaafan (Giammarco & Vernon, 2014). 

DSM V (2013) mengatakan bahwa individu yang memiliki 

gangguan kepribadian dissosial adalah orang yang sulit untuk 

mempertahankan hubungan interpersonal dengan orang lain terlebih 

lagi individu dengan gangguan kepribadian dissosial memiliki rasa 

penyesalan yang rendah dan cenderung menyalahkan orang lain. 
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Kurangnya empati dan ketidakmampuan penderita gangguan 

kepribadian dissosial dalam mempertahankan hubungan jangka 

panjang dapat mempengaruhi terwujudnya pemaafan, apalagi 

ditambah dengan adanya agresivitas dan adanya emosi yang dangkal 

pada individu tersebut (Oltmanns & Emery, 2013). 

Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian antara kedua variabel 

yang saling berlawanan ditunjukkan dari hasil rxy yang negatif yaitu 

rxy= -0,460 dan sangat signifikan (p<0,01). Subjek yang memiliki 

kepribadian dissosial cukup tinggi akan memiliki tingkat pemaafan 

yang rendah, begitu pula sebaliknya. 

Penelitian mengenai hubungan antara The Big Five Theory 

dengan pemaafan menemukan bahwa permusuhan yang disertai 

dengan rasa marah akan memicu rasa kepahitan, kebencian, dan 

frustrasi dan meningkatkan rasa menghindar atau membalas orang 

yang telah melakukan kesalahan sehingga pemaafan tidak dapat 

diwujudkan (Maltby, dkk., 2008). Dalam Big Five Theory terdapat 

kepribadian neuroticism yang memiliki kriteria-kriteria negatif yang 

seperti kemarahan, depresi, dan perasaan mudah terluka. Kepribadian 

tersebut adalah kepribadian yang paling negatif di antara kelima teori 

kepribadian lainnya (Abid, dkk., 2015). 

Orang yang memiliki gangguan kepribadian dissosial juga 

memiliki ciri-ciri yang negatif, dimana agresivitas di dalamnya dipicu 

oleh rasa marah dan meledak-ledak yang dimiliki oleh seorang 

individu. Gangguan kepribadian dissosial termasuk dalam neurotisicm 

(Ross, Hertenstein, & Wrobel, 2007). Hasil yang didapatkan oleh 



81 
 

 

penelitian Abid, dkk. (2015) menunjukkan bahwa neuroticism 

memiliki hubungan yang negatif dengan pemaafan. Orang yang 

tingkat neuroticismnya tinggi memiliki pemaafan yang rendah, begitu 

pula sebaliknya. Hasil ini mendukung  penelitian mengenai gangguan 

kepribadian dissosial dengan pemaafan, dimana kepribadian dissosial 

juga memiliki hubungan yang negatif dengan pemaafan pada individu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ross, dkk. (2007) menemukan 

bahwa pemaafan memiliki hubungan negatif dengan seluruh gangguan 

kepribadian cluster B dari DSM V, dimana salah satu gangguan 

kepribadian tersebut adalah gangguan kepribadian dissosial. Orang 

dengan gangguan kepribadian dissosial lebih mudah memaafkan diri 

sendiri daripada memberikan pemaafan kepada orang lain, hal tersebut 

dikarenakan mereka kurang memiliki empati untuk orang lain dan 

cenderung menyalahkan orang lain. Ross, dkk. (2007) juga 

menambahkan bahwa gangguan kepribadian dissosial sangat 

menunjukkan keantagonisan seseorang, karena memiliki ciri-ciri yang 

negatif dalam kepribadian seseorang.  

Pouresmali, Abolghasemi, & Mowlaie (2017) melakukan 

penelitian mengenai pola kepribadian dengan pemaafan dan 

mengungkapkan bahwa gangguan kepribadian dissosial memiliki ciri-

ciri pokok, yaitu berbohong, menipu atau memanipulasi, tidak 

bertanggung jawab, dan tidak bisa menghargai orang lain. Dalam 

penelitiannya, Pouresmali, dkk. (2017) menemukan ada hubungan 

positif antara gangguan kepribadian dissosial dengan pemaafan yang 

kelihatan tidak masuk akal jika dilihat dari karakteristiknya, namun hal 



82 
 

 

itu bisa saja terjadi karena mereka melakukan itu untuk memanfaatkan 

orang lain agar dapat mencapai tujuannya dan menyalahgunakan orang 

lain. 

Pemaafan yang dilepaskan oleh orang tersebut kepada orang 

yang telah menyakitinya dinamakan “Absurd Forgiveness” atau 

pemaafan yang tidak masuk akal (Baumeister, Exline, & Sommer 

dalam Pouresmali, dkk., 2017). Individu dengan tingkat gangguan 

kepribadian dissosial yang tinggi keterikatannya dengan norma sosial 

sangat rendah dan pemaafan yang dilepaskan dipergunakan untuk 

tujuan diri sendiri, termasuk menunjukkan wajah kebenaran, 

memperdaya orang lain untuk mengeksploitasinya dan mendapat 

keuntungan dari mereka. 

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat ditarik garis 

besarnya, bahwa orang yang memiliki tingkat kepribadian dissosial 

yang tinggi memiliki karakteristik tidak mempedulikan orang lain, 

tidak menaati norma dan cenderung memanfaatkan orang lain untuk 

kepentingannya sendiri. Pemaafan yang mereka lepaskan pun tidak 

berdasar dari hati mereka sendiri yang benar-benar memaafkan dan 

mengubah perasaan serta pemikiran menjadi positif serta memperbaiki 

hubungan, melainkan hanya untuk memanfaatkan orang lain untuk 

kepentingan pribadi. Mereka sulit untuk melepaskan pemaafan 

terhadap orang yang telah bermasalah dengan mereka. 

Kepribadian dissosial muncul dalam diri seseorang bukan tanpa 

alasan, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung. 

Oltmanns & Emery (2013) mengungkapkan ada 3 faktor yang menjadi 
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penyebab seseorang memiliki kepribadian dissosial. Faktor pertama 

adalah interaksi antara faktor genetik dan lingkungan dimana 

seseorang tersebut bertumbuh. Orang tua yang memiliki biologis yang 

dissosial akan memiliki dampak terhadap anak-anaknya, apalagi jika 

anak tersebut dibesarkan di lingkungan yang buruk akan menyebabkan 

perilaku antisosial atau perilaku dissosialnya akan meningkat secara 

signifikan dan menjadi kepribadian yang dimiliki anak tersebut. 

Faktor kedua adalah faktor sosial. Cara mendidik orang tua 

terhadap anaknya akan sangat mempengaruhi kepribadian anak 

tersebut. Orang tua yang sering memberikan perlakuan yang keras dan 

cenderung menghukum anak membuat perilaku mereka menjadi lebih 

tidak terkendali. Apalagi didukung dengan komunitas atau teman-

teman yang salah akan membawa anak tersebut memiliki kepribadian 

dissosial yang lebih tinggi.  

Faktor ketiga yang mempengaruhi meningkatnya kepribadian 

dissosial pada seseorang adalah faktor psikologis. Orang dengan 

kepribadian dissosial memiliki tingkat kecemasan yang rendah bahkan 

tidak memiliki kecemasan sama sekali, impulsif, tidak mampu belajar 

dari pengalaman, dan akan melakukan apapun sesuai keinginannya 

tanpa mempedulikan resiko terhadap dirinya sendiri maupun orang 

lain (Oltmanns & Emery, 2013). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun di lingkungan gereja, 

tidak menutup kemungkinan individu tersebut memiliki tingkat 

kepribadian dissosial yang sedang hingga tinggi. Banyak faktor 

lainnya yang sudah terbawa sejak ia kecil yang membentuk 
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kepribadian dissosial dalam diri orang tersebut. Hanya saja 

kepribadian dissosial tersebut tidak semuanya berubah menjadi 

gangguan kepribadian dissosial, namun hanya memiliki simtom-

simtom yang menunjukkan adanya kepribadian dissosial dalam diri 

individu. 

Peneliti juga menambahkan penelitian mengenai perbandingan 

antara laki-laki dan perempuan dalam gangguan kepribadian dissosial 

dan pemaafan. Melalui uji Independent T-Test didapatkan hasil bahwa 

dalam gangguan kepribadian dissosial, laki-laki memiliki mean yang 

lebih besar daripada perempuan. Laki-laki memiliki mean 47,95 

sedangkan pada perempuan memiliki nilai mean sebesar 39,72 dengan 

dengan nilai t hitung 3,087 > t tabel 1,960 dan taraf signifikansi 0,002 

(p<0,05). Hal ini menunjukkan tingkat gangguan kepribadian dissosial 

pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan memiliki 

perbedaan yang signifikan. Sesuai dengan yang terdapat dalam DSM 

V yang menunjukkan prevalensi yang lebih besar pada laki-laki 

daripada perempuan. Nevid, dkk. (2005) juga menyatakan bahwa 

diagnosis gangguan kepribadian dissosial lebih cenderung diterima 

oleh laki-laki daripada perempuan.   

Untuk perbandingan dalam variabel pemaafan didapatkan mean 

pada laki-laki adalah sebesar 88,31 sedangkan pada perempuan 

didapatkan mean sebesar 91,75 dengan nilai t hitung -1,661 < t tabel 

1,960 dan taraf signifikansi 0,099 (p>0,05) yang menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemaafan pada laki-laki 

dan perempuan. Dari jumlah mean yang didapatkan  tingkat pemaafan 
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lebih besar dimiliki oleh perempuan daripada laki-laki. Hal ini 

berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusprayogi & 

Nashori (2011) yang mengungkapkan bahwa laki-laki lebih mudah 

untuk memaafkan daripada perempuan. Hal ini disebabkan karena 

laki-laki lebih cenderung menggunakan logika, pandangannya imbang 

dan lebih positif sehingga lebih mudah untuk memaafkan. Perempuan 

lebih fokus kepada perasaan sehingga saat ia mengalami emosi yang 

negatif yang disebabkan oleh orang lain, akan sulit untuk mereka 

memperbaiki pikirannya mengenai orang tersebut dan sulit untuk 

mempercayai bahkan memaafkan orang tersebut. 

Peneliti juga menemukan temuan yang menarik mengenai 

hubungan usia dengan pemaafan berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan. Peneliti mendapatkan subjek dari usia 18 tahun hingga 

37 tahun. Peneliti melakukan uji korelasi terhadap usia dengan 

gangguan kepribadian dissosial dan usia dengan pemaafan. Hasil yang 

didapatkan antara usia dengan gangguan kepribadian dissosial 

memiliki rxy = -0,185 dengan taraf signifikansi 0,035 (p<0,05) yang 

artinya antara usia dengan gangguan kepribadian dissosial memiliki 

hubungan yang negatif dan signifikan. Semakin tinggi usia subjek 

maka semakin rendah tingkat gangguan kepribadian dissosialnya, 

begitu pula sebaliknya. Uji korelasi antara usia dengan pemaafan 

memiliki hasil rxy = 0,019 dengan taraf signifikansi 0,834 (p>0,05) 

yang memiliki arti bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan 

pemaafan. Pemaafan dalam penelitian ini tidak memiliki korelasi 

dengan usia subjek. 
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Gangguan kepribadian dissosial memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap pemaafan. Hubungan antar kedua variabel tersebut 

adalah hubungan yang negatif, dimana individu yang memiliki tingkat 

kepribadian dissosial yang tinggi akan memiliki tingkat pemaafan 

yang rendah, begitu pula sebaliknya. 

Tingkat gangguan kepribadian dissosial pada jemaat dan pekerja 

Gereja Mawar Sharon cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan 

melihat mean empirik dan mean hipotetiknya. Mean empirik pada 

gangguan kepribadian dissosial sebesar 43,20 lebih rendah dari mean 

hipotetiknya yaitu sebesar 76,5 dengan SDh = 15,5. Pemaafan dalam 

Gereja Mawar Sharon cenderung tinggi, karena mean empirik yang 

didapat yaitu sebesar 90,29 lebih tinggi dibandingkan mean 

hipotetiknya yaitu sebesar 80 dengan SDh = 16. 

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil dilakukan dengan baik 

dan hasil yang didapat dapat menjawab hipotesis yang diberikan oleh 

peneliti. Penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan yang bisa 

berpengaruh terhadap hasil penelitian, yaitu item skala yang terlalu 

banyak jika harus dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat, 

kalimat yang terlalu panjang dan dapat membingungkan subjek saat 

mengisi skala, usia yang ditetapkan kepada subjek masih memiliki 

rentang yang sangat jauh, karena hanya menetapkan usia minimal 18 

tahun tetapi tidak ada usia maksimalnya, tidak semua subjek mengisi 

pada saat itu juga dimana peneliti bisa mendampingi. Kelemahan juga 

berada pada penggeneralisasian penelitian ini yang hanya dapat 

digeneralisasikan secara terbatas yaitu hanya kepada subjek penelitian 
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yang memiliki karakteristik sejenis dengan penelitian ini. Penelitian 

ini juga terbatas dalam mencari referensi penelitian-penelitian yang 

sama sebelumnya, karena belum ada penelitian yang membahas 

mengenai gangguan kepribadian dissosial dengan pemaafan, sehingga 

belum ada data-data ataupun alat ukur mengenai topik ini sebelumnya. 
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