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BAB V 

  PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Ada hubungan antara big five personality dan spiritualitas, dengan 

pemaafan korban kerusuhan Ambon.  

2. Ada hubungan positif antara spiritualitas dengan pemaafan korban 

kerusuhan Ambon.  

3. Ada hubungan positif antara agreeableness dengan pemaafan 

korban kerusuhan Ambon.  

4. Ada hubungan positif antara neuroticism dengan pemaafan korban 

kerusuhan Ambon.  

5. Ada hubungan positif yang signifikan antara extraversion dengan 

pemaafan korban kerusuhan Ambon.   

6. Ada hubungan positif yang signifikan antara conscientiousness 

dengan pemaafan korban kerusuhan Ambon.  

7. Ada hubungan positif yang signifikan antara openness to 

experience dengan pemaafan korban kerusuhan Ambon.  
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B. SARAN  

1. Korban konflik Ambon  

Memberikan pemaafan merupakan salah satu cara yang 

dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari konflik 

kerusuhan. Disamping itu, memaafkan dapat memberikan 

manfaat positif baik itu bagi  kesehatan mental, fisik, serta 

pemulihan relasi dengan pelaku.  Pemaafan dapat dilakukan 

cara mengaitkan pada konteks spiritualitas. Adapun hal-hal 

perlu diperhatikan untuk menunjang terjadinya pemaafan yaitu 

dengan tidak merenungkan kembali peristiwa konflik Ambon 

yang telah terjadi, semakin sering hal tersebut dilakukan maka 

akan semakin  menghambat terwujudnya pemaafan.  

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Kajian tentang pemaafan merupakan topik bahasan yang 

tergolong menarik untuk diangkat jadi topik penelitian. Oleh 

karena itu, untuk memperoleh hasil yang bervariasi peneliti 

selanjutnya dapat mengambil partisipan penelitian diluar 

batasan umur dari penelitian ini, yang masih dalam konteks 

korban kerusuhan. Disamping itu, partisipan selanjutnya bisa 

mengaitkan pemaafandengan variabel lainnya diluar dari varibel 

bebas penelitian ini, yaitu subjective well being.  



83 
 

 
 

Tidak hanya itu, peneliti selanjutnya bisa mengeksplorasi lebih 

dalam bagaimana proses atau dinamika Psikologi yang terjadi 

pada korban baik itu yang sudah memaafkan maupun yang 

belum memaafkan. 

3. Bagi Psikolog 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan atau diberikan 

kepada korban konflik yaitu dengan memberikan terapi, 

diantaranya terapi pemaafan dan terapi dengan menggunakan 

teknik mindfulness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


