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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, 

kajian teori, analisis data dan pembahasan mengenai hubungan 

gangguan kepribadian dissosial dengan pemaafan diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara gangguan 

kepribadian dissosial dengan pemaafan. Artinya semakin tinggi tingkat 

gangguan kepribadian dissosial maka semakin rendah tingkat 

pemaafan yang dimiliki individu di Gereja Mawar Sharon Semarang, 

begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang 

menyatakan ada hubungan negatif antara gangguan kepribadian 

dissosial dengan pemaafan diterima. Gangguan kepribadian dissosial 

memberikan sumbangsih sebesar 21,16% terhadap pemaafan di 

lingkungan Gereja Mawar Sharon Semarang. 

B. Saran 

1. Bagi Subjek 

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini menunjukkan 

tingkat pemaafan yang dimiliki oleh jemaat dan pekerja di Gereja 

Mawar Sharon cenderung tinggi. Tingkat pemaafan tersebut perlu 

dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lebih lagi hingga menjadi 

nilai yang tertanam dalam hidup masing-masing subjek. Hal ini 

dapat ditingkatkan dengan mengembangkan dimensi-dimensi 
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pemaafan yang berupa dimensi kognisi, emosi, dan dimensi 

interpersonal.  

Caranya dengan mengikuti konseling dengan pemimpin-

pemimpin gereja yang bisa mendengarkan dan memberikan saran 

saat sedang mengalami masalah, juga mengikuti seminar-seminar 

atau pelatihan yang diadakan oleh pihak gereja untuk meningkatkan 

nilai-nilai pemaafan dan membentuk karakter yang lebih baik lagi. 

Secara pribadi, subjek juga dapat meningkatkan ketiga dimensi 

dalam pemaafan bisa dengan mengubah pemikiran yang negatif 

menjadi positif, lebih melatih untuk berempati terhadap orang-orang 

di sekitar, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, melihat dari 

sudut pandang yang berbeda, mencoba menghilangkan perasaan 

sakit hati dan marah yang ada di hati, lebih terbuka, mau diarahkan 

oleh pemimpin, dan yang terutama berusaha memperbaiki hubungan 

interpersonal dengan lawan atau musuh.  

2. Bagi Gembala Gereja dan Pemimpin-Pemimpin Gereja 

Bagi pemimpin-pemimpin Gereja Mawar Sharon, terutama 

gembala gereja, untuk terus mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan tingkat pemaafan bagi jemaat Gereja Mawar Sharon 

perlu adanya penanaman terus menerus mengenai pentingnya 

pemaafan, bukan hanya dalam segi kognisi dan emosi saja, tetapi 

juga bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan musuh menjadi 

baik kembali. 

Caranya dengan mengadakan konseling terhadap individu yang 

sedang mengalami masalah untuk berbicara, mendengarkan 
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permasalahan yang sedang dialami, mengingatkan dan menanamkan 

kembali mengenai pentingnya memaafkan, terus memantau 

perkembangan dalam diri setiap jemaat, dan menekan simtom-

simtom kepribadian dissosial yang ada pada diri jemaat dengan cara  

melatih untuk bertanggung jawab, lebih terbuka, menekan 

agresivitas, dan melatih untuk bergaul dengan orang lain serta 

meningkatkan empati. Pemimpin juga dapat mengadakan seminar 

atau pertemuan untuk membagikan pemahaman terhadap kelompok 

dengan tema-tema yang berkaitan dengan pemaafan dan gangguan 

kepribadian dissosial. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti yang tertarik untuk menguji variabel serupa dapat 

melakukan penelitian ke subjek lainnya yang memiliki latar 

belakang dan nilai-nilai yang berbeda supaya hasilnya lebih dapat 

digeneralisasikan ke semua individu dengan berbagai latar 

belakang dan berbagai nilai yang dipegang. Dengan menguji 

ulang validitas dan reliabilitas skala karena perbedaan 

karakteristik populasi. 

b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel 

yang sama dan skala yang sama pula kepada populasi lain yang 

memiliki karakteristik yang sejenis dengan penelitian ini. 

c. Mengembangkan penelitian dengan mengganti  variabel atau 

menggunakan variabel bebas yang berbeda sehingga dapat 

meneliti lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemaafan. 
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