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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Orientasi kancah penelitian sebagai tahap awal sebelum penelitian 

dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui keselarasan atau kesesuaian 

subjek penelitian dengan kondisi lokasi tempat penelitian.  Sesuai dengan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara big 

five personality, dan spiritualitas dengan pemaafan pada korban 

kerusuhan Ambon. Terkait dengan subjek dalam penelitian ini yaitu 

korban kerusuhan Ambon, dimana subjek dari penelitian tidak terikat atau 

bernaung dalam suatu instansi terkait, namun kebanyakan dari mereka 

berdomisili di Salatiga dan Semarang, dengan status baik itu sebagai  

mahasiswa, maupun pekerja. Pendekatan yang dilakukan terhadap 

partisipan penelitian menggunakan pendekatan personal, yaitu meminta 

persetujuan untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini.    

 

B. Persiapaan Pengumpulan Data  

Pada tahap ini diawali dengan perkenalan dengan calon partisipan 

penelitian, sekaligus meminta bantuan dan persetujuan untuk menjadi  

partisipan dalam penelitian ini.  
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Disamping itu, peneliti mendata dari partisipan terkait dengan korban 

kerusuhan Ambon yang mereka kenal dan yang berdomisili baik itu di 

Salatiga maupun di Semarang.   

1. Penentuan dan Penyusunan Instrumen penelitian  

Penentuan instrumen penelitian didasarkan pada landasan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. Skala yang digunakan dalam 

penelitian sebagai instrumen penelitian meliputi skala big five 

personality, skala spiritualitas, dan skala pemaafan.  

a. Skala Pemaafan 

Skala pemaafan terdiri dari 18 item pernyataan, skala disusun 

berdasarkan aspek – aspek  pemaafan yang dikembangkan oleh 

McCullough (2001), yaitu avoidance motivation, revenge 

motivation, dan benevolence motivation.  

 
Tabel 4. Sebaran Item Skala Pemaafan 

No.  Aspek                             Favorable       Unfavorable        Jumlah item  

1. Avoidance Motivation                                 2,5,7,10,11,14             6 

2. Revenge Motivation                                   1,4,9,13,16,17             6 

3. Benevolence motivation    3,6,8,12,15,18           -                          6 

Jumlah Item     6    12    18 
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b. Skala Spiritualitas 

Skala spiritualitas terdiri dari 28 item pernyataan, yang 

disusun berdasarkan aspek – aspek yang dikembangkan oleh 

Delaney (2005), yaitu  relationship, eco awareness, dan self 

discovery.  

Tabel 5. Sebaran item skala Spiritualitas 

 

 

 

 

c. Skala Big Five Personality  

Skala Big Five Inventory (BFI) dikembangkan oleh Oliver P. 

John, terdiri dari 44 item pernyataan. Skala BFI meliputi lima 

dimensi yaitu agreeableness, neuroticism, extravertion, 

conscientiousness, dan openness to experience. Skala BFI 

diadaptasi dan diterjemahkan oleh Sulastri (2014) ke dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan back translation (ABBA) 

technique.  

 

  

No. Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
Item 

1. Relationship  3,12,17,20,28 - 5 
2. Eco awareness 6,7,9,10,11,14,15,1

8,21,22,25,26, 
- 12 

3. Self discovery  1,2,4,5,8,13,16,19,
23,24,27 

- 11 

 Jumlah Item  28 - 28 
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Tabel 6. Sebaran item skala Big Five Inventory  

No. Dimensi 
kepribadian 

Favorable Unfavorable Jumlah 
Item 

1. Agreeableness  7,21,31,32,42, 2,12,26,37 9 
2. Neuroticism  4,14, 18, 28,39 9,23,34 8 
3. Extraversion 1,11, 16, 25, 36 6,20,30 8 
4. Conscientiousness 3,13, 27, 33,38, 8,17, 22,43 9 
5. Openness to 

experience  
5,10, 15, 19, 
24,29,40,44 

35, 41, 10 

 Jumlah Item 28 16 44 

 

d. Reliabilitas The Big Five Inventory  

Berikut adalah tabel perbandingan reliabilitas The Big Five 

Inventory antara penelitian Sulastri (2014) dengan uji coba pada 

penelitian ini.  

Tabel 7. Reliabilitas The Big Five Inventory 

No. Dimensi kepribadian RS RUC 

1. Agreeableness  0,65 0,64 
2. Neuroticism  0.80 0,75 
3. Extraversion 0,75 0,74 
4. Conscientiousness 0,73 0,56 
5. Openness to experience  0,66 0,74 

     Keterangan :  

     RS   : Reliabilitas BFI Penelitian Sulastri (2014) 

     RUC  : Reliabilitas BFI Uji Coba .  

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data   

Pengumpulan data  dimulai pada tanggal 15 - 30 Oktober 2018.  

Penelitian ini menggunakan try out terpakai, dikarenakan keterbatasan 

partisipan sesuai dengan karakteristik subjek yang ditentukan dalam 
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penelitian ini. Try out terpakai ialah pengumpulan data yang dilakukan 

hanya sekali, kemudian data tersebut diuji dengan  uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi serta analisis data.  

Peneliti dalam pencarian partisipan penelitian,  menggunakan 

teknik Accidental Snowball Sampling, yaitu penentuan sampel yang 

awalnya berjumlah kecil, kemudian membesar dan semakin banyak, 

atas info didapat dari sampel awal terkait dengan orang-orang yang 

mempunyai karakteristik sama dari populasi penelitian ini (Sugiono, 

2010). Partisipan yang didapatkan dalam pelaksanaan penelitian yang 

berlangsung selama 15 hari, berjumlahkan 45 orang. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Penelitian 

Langkah pertama untuk uji validitas yaitu uji validitas isi. Tujuan 

dilakukannya validitas isi untuk melihat apakah item-item dalam suatu 

alat ukur relevan dan representatif terhadap aspek yang akan diukur 

(Azwar, 2015). Uji validitas dilakukan dengan cara meminta bantuan 

kepada beberapa orang untuk membaca skala tersebut, guna untuk 

mengetahui apakah mereka memahami maksud dari item-item 

tersebut. Disamping itu, skala ini telah diperiksa dan direvisi oleh 

pembimbing yang dalam hal ini adalah yang berkompeten (expert 

judgement). 
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Langkah selajutnya setelah dilakukan uji validitas isi, yaitu uji 

validitas item dengan menggunakan korelasi Product Moment. Kriteria 

koefisien validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan tabel r (n-2), (45 – 2 = 43) r ( n=43) > 0,294. Item skala 

penelitian yang memiliki nilai koefisien validitas  lebih besar dari 0.294, 

menunjukkan bahwa item-item tersebut memenuhi kriteria validitas, 

sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach, dengan koefisien 

reliabilitas >0.70. Menurut Guilford (dalam Kuncono, 2004) apabila 

suatu alat ukur memiliki koefisien reliabilitas yaitu 0.70 - 0.90, maka 

alat ukur tersebut reliabel. 

 

1. Skala Pemaafan  

Tabel 8. Sebaran item valid dan item gugur skala pemaafan 

No.  Aspek  Favorable Unfavorable  Jumlah  Item 
    Gugur Valid  

1. Avoidance 
Motivation 

- 2,5*,7,10,11,14              1 5 

2. Revenge 
Motivation 

- 1,4,9,13,16,17              - 6 

3. Benevolence 
Motivation 

3,6,8,12,15,18   - - 6 

 Jumlah item  6 12 1 17 

 Keterangan : * item yang gugur 
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Skala pemaafan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

18 item, setelah dilakukan uji validitas terdapat 1 item yang gugur, 

yaitu item no.5. Hal ini dikarenakan item tersebut tidak memenuhi 

koefisien validitas yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu > 

0,294, sehingga untuk pengujian selanjutnya baik itu uji asumsi 

maupun uji hipotesis item tersebut tidak digunakan atau diikut 

sertakan. Koefisien validitas item yaitu 0,533 – 0,907. Koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach skala pemaafan adalah  0,957. Hal ini 

menunjukkan bahwa skala pemaafan dalam penelitian ini tergolong 

reliabel.  

 

2. Skala Spiritualitas  

Tabel 9. Sebaran item valid dan item gugur skala spiritualitas 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah  Item 
    Gugur Valid  

1. Relationship 3,12,17,20,28  - 5 
 

2. Eco 
Awareness 

6,7,9*,10*,11*,14*,1
5,18,21*, 22,25,26, 

  5 7 

3. Self 
discovery 

1,2,4,5,8,13*,16*,19
,23,24*,27 

- 3 8 

 Jumlah item  28 - 8 20 

Keterangan : * item yang gugur 
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Skala spiritualitas yang digunakan dalam penelitian yakni terdiri 

dari 28 item, setelah dilakukan uji validitas terdapat 8 item yang 

dinyatakan gugur meliputi, item no. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 21, dan item 

no. 24. Item tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi 

koefisien validitas yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu > 

0,294, sehingga untuk pengujian selanjutnya baik itu uji asumsi 

maupun uji hipotesis item tersebut tidak digunakan atau diikut 

sertakan. 

Koefisien validitas item yaitu 0,329 – 0,747, sedangkan Koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach skala spiritualitas adalah  0,88. Hal ini 

menunjukkan bahwa skala spiritualitas dalam penelitian ini tergolong 

reliabel.  

 

3. Skala Big Five Personality  

Tabel 10. Sebaran item valid dan item gugur skala Big Five Personality 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah  Item 
    Gugur Valid  

1. Agreeableness  7, 21*,31,32,42, 2,12, 26, 
37* 

2 7 
 

2. Neuroticism  4,14, 18, 28*,39 9, 23*, 34 2 6 

3. Extraversion 1, 11, 16, 25, 36 6, 20, 30* 1 7 
4. Conscientiousness 3, 13*, 27, 33, 

38 
8,17*, 22, 

43* 
3 6 

5. Openness to 5,10, 15, 19, 24, 35, 41*, 2 8 
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experience  29, 40, 44* 

 Jumlah item  28 16 10 34 

      Keterangan : * item yang gugur 

Skala big five personality yang digunakan dalam penelitian terdiri 

dari 44 item, setelah dilakukan uji validitas terdapat 10 item yang 

dinyatakan gugur, diantaranya item no. 13, 17, 21, 23, 28, 30, 37, 41, 

43, dan item no. 44.  Item – item tersebut dinyatakan gugur atau tidak 

valid karena tidak memenuhi koefisien validitas yang telah ditentukan 

yaitu > 0,294, sehingga untuk pengujian selanjutnya baik itu uji asumsi 

maupun uji hipotesis item tersebut tidak digunakan atau diikut 

sertakan. Koefisien validitas item yaitu 0,298 – 0,719.  

 

E. Uji Asumsi  

1. Uji Normalitas  

Tujuan dilakukannya uji normalitas yaitu untuk mengetahui 

distribusi data penelitian apakah normal atau tidak. One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test merupakan teknik yang digunakan untuk 

analisis uji normalitas, dengan menggunakan SPSS versi 16.00. 

Adapun standar yang digunakan untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak jika p > 0.05. 
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    Tabel 11. Uji Normalitas 

No. Variabel K-S Z P Status 

1. Pemaafan 1,341 0,55 Normal 
2. Spiritualitas 1,089 0,186 Normal 
3. Agreeableness 1,138 0,150 Normal 
4. Neuroticism 1,219 0,103 Normal 
5. Extraversion 0,625 0,830 Normal 
6. Conscientiousness 0,986 0,285 Normal 
7. Openness to experience 0,718 0,681 Normal 

 

 Signifikansi yang dimiliki oleh variabel – variabel penelitian diatas 

dimana p > 0,05, dengan demikian variabel tersebut (forgiveness, 

spiritualitas, agreeableness, neuroticism, extraversion, constiousness, 

dan openness to experience ) berdistribusi normal.  

 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel 

bebas  dengan variabel terikat,  apakah mempunyai hubungan yang 

linear atau tidak. Sebuah data digolongkan atau dikatakan linear jika 

taraf signifikansi yang dimiliki < 0.05 (p<0.05).  
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Tabel 12. Uji Linearitas 

No. Variabel Flinear P Status 

1. Spiritualitas – Pemaafan 19,055 0,000 Linear 
2. Agreeableness – Pemaafan 7,222 0,011 Linear 
3. Neuroticism- Pemaafan 4,470 0,042 Linear 
4. Extraversion – Pemaafan 13,194 0,001 Linear  
5. Conscientiousness – Pemaafan 10,129 0,003 Linear 
6. Openness to experience – 

Pemaafan 
10,486 0,003 Linear 

 

Signifikansi p< 0,05 yang diperoleh dari hasil uji linearitas variabel 

bebas ke variabel terikat, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang 

linear. 

 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui atau melihat 

apakah antar variabel – variabel bebas yaitu spiritualitas, 

agreeableness, neuroticism, extraversion, constiousness, dan 

openness to experience memiliki hubungan yang linear atau tidak.  

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linearitas pada variabel-

varibel tersebut, maka yang menjadi acuan adalah nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) < 10.00, dan nilai  tolerance > .100, jika variabel - 

variabel memenuhi standar tersebut maka tidak terjadi permasalahan 

terkait dengan multikolinearitas.  
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Tabel 13. Uji Multikolinearitas 

No. Variabel VIF Tolerance 

1. Spiritualitas – Agreeableness 1,714 0,583 
2. Spiritualitas – Neuroticism 1,649 0,606 
3. Spiritualitas – Extraversion 1,950 0,513 
4. Spiritualitas – Conscientiousness 2,450 0,408 
5. Spiritualitas – Openness to 

experience 
2,592 0,386 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10,00, 

dan nilai tolerance lebih dari 0,100, sehingga disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas antara variabel – variabel bebas.  

 

F. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis  Mayor 

Hipotesis mayor penelitian  ini adalah ada hubungan antara 

big five personality, dan spiritualitas dengan pemaafan pada 

korban kerusuhan Ambon. Pegujian hipotesis mayor  dengan 

menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil yang 

didapatkan dari uji hipotesis yang dilakukan adalah, R = 0,533, F = 

8,377, p =0,001. Data tersebut menunjukkan variabel big five 

personality, dan variabel spiritualitas, dengan variabel pemaafan 

memiliki hubungan yang signifikan, sehingga hipotesis mayor 

dalam penelitian ini diterima.  
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Pengujian yang dilakukan, juga didapatkan nilai koefisien 

determinansi yaitu 25%, menunjukkan bahwa pengaruh big five 

personality dan spiritualitas terhadap pemaafan sebesar 25%, 

sedangkan presentase 75%  dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

Persamaan garis Regresinya ialah Y = - 20,497 + (0,794) X1 + 

(0,131) X2. 

 

2. Hipotesis Minor 

Hasil dari uji korelasi didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 14. Uji korelasi 

No. Variabel R P Status 

1. Spiritualitas – Pemaafan 0,528 0,000 Ada hubungan 
positif  

2. Agreeableness – Pemaafan 0,374 0,006 Ada hubungan 
positif 

3. Neuroticism- Pemaafan 0,299 0,023 Ada hubungan 
positif 

4. Extraversion – Pemaafan 0,473 0,001 Ada hubungan 
positif  

5. Conscientiousness – Pemaafan 0,417 0,002 Ada hubungan 
positif 

6. Openness to experience – 
Pemaafan 

0,476 0,000 Ada hubungan 
positif 

 

a). Hipotesis minor pertama dari penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara spiritualitas dengan pemaafan korban 

kerusuhan Ambon. Hasil analisis, diperoleh nilai r = .528, 

dengan signifikansi .000 (p<.05), yang berarti bahwa ada 
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hubungan positif yang signifikan antara spiritualitas dengan 

pemaafan pada korban kerusuhan Ambon. 

b). Hipotesis minor kedua dari penelitian ini ialah  ada hubungan 

positif antara agreeableness dengan pemaafan pada korban 

kerusuhan Ambon. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai r 

= .374, dengan signifikansi .006 (p<.05), sehingga kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah ada hubungan positif yang signifikan 

antara agreeableness dengan pemaafan pada korban 

kerusuhan Ambon.  

c). Hipotesis minor ketiga dari penelitian ini ialah ada hubungan 

negatif antara neuroticism dengan pemaafan pada korban 

kerusuhan Ambon. Hasil analisis, diperoleh nilai r = .299, 

dengan signifikansi .023 (p<.05). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan positif antara neuroticism dengan pemaafan 

pada korban kerusuhan Ambon. 

d). Hipotesis minor keempat dari penelitian ini ialah ada hubungan 

positif antara extraversion dengan pemaafan pada korban 

kerusuhan Ambon. Berdasarkan hasil analisis,  diperoleh nilai r 

= .473, dengan signifikansi .001 (p<.05), yang artinya ada 

hubungan positif yang signifikan antara extraversion dengan 

pemaafanpada korban kerusuhan Ambon. 
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e). Hipotesis minor kelima dari penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara conscientiouness dengan pemaafan pada korban 

kerusuhan Ambon. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai r 

= .417, dengan signifikansi .002 (p<.05), yang berarti bahwa 

ada hubungan positif yang signifikan antara conscientiouness 

dengan pemaafan pada korban kerusuhan Ambon. 

f). Hipotesis minor keenam dari penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara openness to experience dengan pemaafan korban 

kerusuhan Ambon. Hasil analisis, diperoleh nilai r = .476, 

dengan signifikansi .000 (p<.05), yang berarti bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara openness to experience 

dengan pemaafan pada korban kerusuhan Ambon. 

 

G. Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis mayor yang dilakukan terhadap 

ketiga variabel (big five personality, spirtualitas, dan pemaafan), 

sehingga diperoleh R = 0,533, F = 8,377, p =0,001. (p<0.05). Hal 

tersebut menunjukkan  bahwa ada  hubungan positif yang signifikan 

antara big five personality, dan spiritualitas, dengan pemaafan, 

sehingga hipotesis mayor dalam penelitian ini diterima. Nilai koefisien 

determinansi yaitu 25%, menunjukkan bahwa pengaruh big five 
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personality dan spiritualitas terhadap pemaafan sebesar 25%, 

sedangkan presentase 75%  dipengaruhi oleh faktor – faktor lainnya 

meliputi empati, religiositas, self-esteem, dan kestabilan emosi 

(McCullough, 2001).  

Hasil penelitian dari Hafnidar (2013), menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara big five personality dan spiritualitas dengan 

pemaafan. Selaras dengan hal tersebut, McCullough (2001), 

mengungkapkan bahwa spiritualitas dan kepribadian yang dalam hal 

ini adalah big five personality (agreeableness, neuroticism, 

extraversion, constiousness, openness to experience)  memiliki 

hubungan dengan pemaafan.  

Hasil analisis uji hipotesis minor pertama dari penelitian ini ialah 

ada hubungan positif antara spiritualitas dengan pemaafan korban 

kerusuhan Ambon. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai r = .528, 

dengan signifikansi .000 (p<.05), menunjukkan bahwa semakin tinggi 

spiritualitas, semakin tinggi pemaafan. Menurut Davis, Hook, 

Worthington dan Hill (2013), spiritualitas berhubungan positif dengan 

trait pemaafan. Menurut Choe, dkk (2016) penilaian hubungan antara 

spiritualitas secara signifikan terkait dengan pemaafan, setelah 

korban mengontrol prediktor dari pemaafan yaitu rasa sakit, waktu 
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pelanggaran itu terjadi, serta komitmen terhadap Tuhan dan sumber 

spiritualitas lainnya.  

Menurut Davis dkk, (dalam Choe dkk, 2016) penilaian 

spiritualitas memperkuat reaksi emosional terhadap pelaku.  Penilaian 

spiritualitas  negatif (misalnya jika korban melihat pelanggaran 

sebagai penodaan atau merasa marah kepada Tuhan), sehingga 

membuat pemaafan lebih sulit, sedangkan penilaian spiritualitas 

positif, jika melihat atau menilai dengan pandangan positif maka hal 

tersebut akan membantu atau memfasilitasi untuk terjadinya 

pemaafan. 

Pada dasarnya semua tradisi keagamaan menghargai pemaafan 

dan menyediakan ritual bagi penganutnya untuk melakukan 

pemaafan. Agama dan spiritualitas berpengaruh kuat pada perilaku, 

terutama pada perilaku moral. Keduanya merupakan inti dari sistem  

keyakinan dan praktek dari individu. Menurut Cohen (dalam Choe 

dkk, 2016) spiritualitas dapat memengaruhi seseorang dalam 

memahami dan melakukan pemaafan. Disamping itu, setiap agama 

mengajarkan panganutnya untuk belajar memberikan pemaafan 

terhadap orang yang telah melakukan kesalahan ataupun yang 

menyakiti, dengan tidak melakukan pembalasan. Penelitian yang 
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dilakukan Hafnidar (2013), menunjukkan bahwa spirtualitas memiliki 

hubungan positif yang signifikan dengan pemaafan. 

Pada kerusuhan Ambon, terkait dengan gejala – gejala traumatik 

yang dialami oleh korban yaitu saat mendengar bunyi tiang listrik 

beberapa korban cenderung merasa tidak nyaman, teringat dengan 

konflik tersebut, dari segi emosi cenderung tidak stabil khususnya 

dalam hal mengontrol, dan bagi mereka agama merupakan hal yang 

sangat sensitif.  

Beberapa korban pada awalnya cenderung tidak ingin berbaur 

atau bergaul dengan mereka yang menjadi bagian atau kelompok dari 

pelaku kerusuhan tersebut. Gejala – gejala traumatik yang dialami 

oleh korban merupakan dampak dari konflik tersebut, dimana 

peristiwa tersebut terjadi saat mereka masih kanak-kanak. Dampak 

tersebut dikurangi atau diminimalisir dengan memberikan pemaafan. 

Proses pemaafan pada tiap-tiap individu cenderung berbeda, dan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya spiritualitas dan 

kepribadian. Terkait dengan kepribadian dalam hal ini yaitu big five 

personality, proses pemaafan pada lima trait kepribadian inipun 

berbeda – beda, terkait dengan karakteristik yang  dimiliki .  

Hasil analisis hipotesis minor kedua menunjukkan ada hubungan 

positif antara agreeableness dengan pemaafan korban kerusuhan 
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Ambon, dengan nilai r = .374,  dengan p = .006 (p<.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa  semakin tinggi agreeableness semakin tinggi 

pemaafan pada korban kerusuhan Ambon, dan begitupun sebaliknya. 

Individu dengan agreeableness yang tinggi dicirikan dengan 

kebaikan, suka menolong, penuh dengan kasih sayang, altruisme, 

pemaaf, serta perilaku prososial. Orang dengan agreeableness tinggi, 

berkembang dan memiliki relasi interpersonal yang baik, serta lebih 

sedikit memiliki konflik dengan lingkungannya dikarenakan 

kemampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial 

(McCullough, 2001). Hal ini kemudian membuat orang agreeableness 

termotivasi untuk mempertahankan hubungan tanpa konflik, yang 

berkontribusi dalam memaafkan. 

Karakteristik dari agreeableness yaitu empati membantu 

terjadinya pemaafan, dikarenakan empati memungkinkan korban 

untuk memahami masalah dari perspektif pihak lain, sehingga 

menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku  pelaku. 

Empati juga menciptakan potensi untuk melihat diri sendiri dapat 

melakukan pelanggaran tersebut. Disamping itu, empati menciptakan 

hubungan antara korban dan pelaku yang dapat mengurangi perasaan 

negatif akibat dari dari konflik yang terjadi. Kemampuan sosial yang 

baik pada agreeableness, membuat individu melihat segala sesuatu 
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khususnya pandangan mengenai peristiwa yang terjadi lebih luas serta 

dapat menerima perbedaan. Hal tersebut kemudian membantu dalam 

proses terjadinya pemaafan.  

Proses pemaafan lebih terjadi pada orang - orang 

agreeableness, dikarenakan kemampuan sosial mereka tergolong baik 

khususnya dalam melihat permasalahan yang dihadapi. Hasil 

penelitian dari Berry dkk (dalam Riek & Mania, 2012) menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara agreeableness dengan 

forgiveness.  

Selaras dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Hafnidar 

(2013) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

agreeableness dan forgiveness.    

Hasil analisis hipotesis minor ketiga, menunjukkan ada hubungan 

positif antara neuroticism dengan pemaafan pada korban kerusuhan 

Ambon, dengan nilai r = .299,  dengan p = .023 p<.05. Adanya 

hubungan positif antara neuroticism dengan pemaafan, sehingga 

hipotesis minor ketiga dalam penelitian ini ditolak. Pada dasarnya, 

neuroticism mengacu pada ketidakstabilan dan pengaturan emosi 

(Widiger & Cost, 2013).  Pada kasus kerusuhan Ambon, adanya 

hubungan positif antara neuroticism dengan pemaafan, disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor lingkungan.  
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Masyarakat Ambon dikenal dengan ikatan persaudaraan yang 

sangat kuat, hal ini merupakan perwujudan dari pela gandong  

merupakan semboyan bagi masyarakat Ambon yang berbunyi katong 

samua basudara, yang berarti bahwa ada ikatan persaudaraan yang 

mengikat satu dengan yang lainnya, hal ini yang kemudian membuat 

karakteristik dari neurtocism tidak muncul. Disamping itu, faktor sosial 

lainnya yang turut berperan adalah harapan atau keinginan dari 

lingkungan sosial (social desirability).  

Menurut Crowned dan Marlone (dalam Fher, Gelfand, & Nag, 

2010) kenginan sosial (social desirability) adalah harapan dari 

lingkungan sosial untuk berperilaku sesuai dengan norma atau 

ketentuan yang berlaku dalam lingkungan setempat. Pemaafan 

merupakan hal yang diinginkan secara sosial khususnya dalam 

konteks korban kerusuhan Ambon, sehingga dengan tindakan tersebut 

dapat memperkuat kembali tali persaudaraan yang kini telah terjalin 

kembali. Menurut  Schwartz (dalam Watkins,  & Regmi, 2004) 

pemaafan terkait dengan nilai-nilai budaya dan keyakinan agama.  

Hasil analisis uji hipotesis minor keempat dari penelitian ini ialah 

ada hubungan positif antara extraversion dengan pemaafan korban 

kerusuhan Ambon. Berdasarkan hasil analisis,  diperoleh nilai r = .473, 

dengan signifikansi .001  (p<.05). Hal tersebut menunjukkan semakin 
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tinggi extravertion semakin tinggi pemaafan, begitupun dengan 

sebaliknya.  Extraversion dicirikan mudah bergaul, ramah, suka 

berbica, semangat dalam menjalin relasi dengan orang lain, serta 

menikmati dan mempertahankan hubungan pertemanan. Hal ini yang 

membuat terjadinya pemaafan karena orientasi pada orang lain yang 

cukup kuat, sehingga dorongan untuk  melakukan balas dendam 

maupun menghindar cenderung berkurang.  Hasil penelitian dari 

Ajmal, Bajwa, dan Amin (2016), menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara extraversion dengan pemaafan.  

Hasil analisis uji hipotesis minor kelima dari penelitian ini yaitu 

ada hubungan positif antara conscientiouness dengan pemaafan pada 

korban kerusuhan Ambon. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai r 

= .417, dengan signifikansi .002 (p<.05), menunjukkan bahwa semakin 

tinggi conscientiousness semakin tinggi pemaafan, begitupun dengan 

sebaliknya. Conscientiousness terkait dengan ketekunan, kontrol 

dalam mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Orang – orang dengan conscientiousness tinggi tergolong 

tekun, pekerja keras, mandiri, serta dapat diandalkan.  

Kemampuan dalam mengontrol diri membuat orang 

conscientiousness mampu untuk mengesampingkan gratifikasi atau 

hadiah dalam mengejar tujuan jangka panjang. Hal ini dikarenakan 
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hubungan kerapkali berpusat pada tujuan jangka panjang. 

Keberhasilan hubungan bergantung pada kemampuan individu dalam 

mengendalikan kecenderungan untuk segera mendapatkan gratifikasi 

demi kepentingan jangka panjang.  

Kemampuan orang conscientiousness dalam  pengendalian diri 

dan mengarahkan perilaku pada  tujuan jangka panjang, juga 

meningkatkan kemampuan dalam mengontrol emosi negatif (balas 

dendam dan kemarahan) terhadap pelaku, sehingga tindakan ini dapat 

membangun relasi prososial (Jensen dkk, dalam Balliet, 2010). Hal 

tersebut kemudian membuat pemaafan lebih mudah  terjadi pada 

orang-orang conscientiousness . Berry dkk (dalam Maltby dkk, 2008) 

menemukan bahwa extraversion dan conscientiousness berkorelasi 

secara signifikan dengan pemaafan. Hasil penelitian dari Berry dkk 

(dalam Maltby dkk, 2008)  menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

antara conscientiousness dengan forgiveness.   

Hasil analisis uji hipotesis minor keenam dari penelitian ini ialah 

ada hubungan positif antara openness to experience dengan 

pemaafan pada korban kerusuhan Ambon. Berdasarkan hasil analisis 

yang  diperoleh nilai r = .476, dengan signifikansi .000 (p<.05), yang 

berarti semakin tinggi antara openness to experience semakin tinggi 

pemaafan begitupun dengan sebaliknya. Karakteristik yang dimiliki 
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oleh openness to experience yaitu sikap toleransi yang kuat, imajinatif, 

kreatif, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi membuatnya lebih 

terbuka pada pengalaman, khususnya pada alternatif solusi yang 

didapatkan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan. 

Toleransi serta keterbukaan dalam mencari solusi, membuat 

orang openness to experience kurang memiliki dorongan untuk balas 

dendam ataupun menghindari pelaku, sehingga lebih mudah untuk 

melakukan pemaafan. Hal tersebut yang kemudian membantu proses 

terjadinya pemaafan. Penelitian yang dilakukan oleh Hafnidar (2013) 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara openness to 

experience dengan pemaafan. 


