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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sebelumnya peneliti merencanakan menggunakan uji statistik 

parametris dengan melakukan analisis data menggunakan analisis 

regresi, akan tetapi disaat pelaksanaanya dengan melalkukan pengujian 

normalitas hasil menunjukan data yang tidak berdistribusi normal pada 

subjek sebelumnya. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengganti 

subjek dan memperkecil jumlah subjek menjadi 10 subjek lalu 

melakukan pengujian ulang dengan menggunakan uji statistik 

nonparametris. Uji statistik nonparametris yang digunakan penilitian 

adalah Uji Tau Kendall. Uji Tau Kendal bertujuan untuk melihat tingkat 

kekuatan, dan arah kedua variable serta melihat apakah hubungan 

tersebut signifikan atau tidak. Dibawah ini merupakan rincian hasil uji 

Tau Kendall yaitu: 
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Tabel 15. Hasil Uji Tau Kendal 

Correlations 

 FG HD SC 

Kendall's 

tau_b 

FG Correlation Coefficient 1.000 .523* .565* 

Sig. (1-tailed) . .019 .014 

N 10 10 10 

HD Correlation Coefficient .523* 1.000 .782** 

Sig. (1-tailed) .019 . .001 

N 10 10 10 

SC Correlation Coefficient .565* .782** 1.000 

Sig. (1-tailed) .014 .001 . 

N 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Berdasarkan table 11, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi 

antara harga diri dan forgiveness memiliki nilai sebesar 0.523* dengan 

taraf signifikan sebesar 0.019 lebih kecil dari 0.05, yang artinya tingkat 

kekuatan hubungan antara harga diri dan forgiveness positif.  Maka 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga diri, maka semakin tinggi 

pula forgiveness yang dimiliki wanita korban KDRT. 

Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi 

antara self-compassion dan forgiveness memiliki nilai sebesar 0,565*, 

dengan taraf signifikan sebesar 0.014 lebih kecil dari 0.05, yang artinya 

tingkat kekuatan hubungan antara self-compassion dan forgiveness 

positif. Maka dapat disimpilkan bahwa semakin tinggi self-compassion, 
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maka semakin tinggi pula forgiveness yang dimiliki wanita korban 

KDRT.  

B. Pembahasan 

1. Hubungan antara harga diri dan forgiveness wanita usia 

dewasa awal korban KDRT  

Sebelumnya telah dirumuskan hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga diri dan 

forgiveness pada wanita usia dewasa awal korban KDRT. 

Hipotesis alternative yang menyatakan bahwa ada hubungan 

positif antara harga diri dan forgiveness pada wanita usia dewasa 

awal korban KDRT diterima. Hal ini ditujukan dengan pengujian 

hipotesis menggunakan uji kendall tau, dimana diperoleh hasil 

yaitu sebesar 0.523**, dengan nilai signifikansi sebesar 0.038 lebih 

kecil dari 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi 

harga diri seseorang semakin tinggi juga forgiveness yang dimiliki.  

Pada hasil yang diperoleh menunjukan sebuah perbedaan 

yang mana istri yang menjadi korban KDRT mampu melakukan 

pemaafan. Hal ini bertolak belakang dengan mayoritas keadaan 

yang dialami oleh para korban KDRT seperti yang tertera pada 

diagram (gambar 3, halaman 4 mengenai rekap perkara 

pengajuan perceraian) yang menujukan bahwa wanita yang 

menjadi korban KDRT sebagaian besar tidak mampu memaafakan 
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hal ini terlihat dari jumlah perkara korban KDRT yang mengajukan 

permohonan bercerai. Namun pada hasil penelitian ini menunjukan 

perbedaan yang mana ternyata adapula wanita yang mampu 

melakukan pemaafan terhadap suami yang telah melakukan 

tindakan KDRT.  

Sehingga kita bisa melihat bahwa seseorang dikatakan telah 

memaafkan ketika individu tersebut menunjukan sikap bahwa ia 

tidak melakukan balas dendam atau tidak melakukan 

penghindaran terhadap suami, serta mampu mengolah perasaan 

negatif yang dimiliki menjadi netral atau bahkan positif.  Meskipun 

kondisi rumah tangga tersebut dalam proses pemulihan, dimana 

yang tadinya penuh dengan kekerasan yang menimbulkan rasa 

sakit baik secara fisik maupun batin yang dialami oleh sang istri, 

namun korban tetap menunjukan usaha untuk membangun 

kembali hubungan yang baik dengan suami yang telah menyakiti 

dan serta perlahan menumbuhkan kembali rasa cinta yang dimiliki.  

Dari hasil yang menunjukan bahwa harga diri memiliki 

hubungan yang positif dengan forgiveness, hal ini berarti proses 

pemaafan yang dilakukan oleh istri tidak terlepas dari aspek harga 

diri yang dimiliki, dalam proses untuk terjadnya pemaafan dapat 

dilihata pada salah satu aspek harga diri yaitu pada aspek 

virtue/kebajikan dimana individu diharuskan berperilaku sesuai 
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dengan norma yang berlaku didalam masyarakat. Ketika 

mendapatkan pengalaman yang menyakitkan, istri yang menjadi 

korban tetap berusaha membangun relasi yang baik, dengan 

membangun relasi yang baik dan berbuat baik menunjukan bahwa 

individu tersebut menghargai dirinya sendiri walaupun telah 

mendapatkan pengalaman yang menyakitkan, hal ini pula 

menunjukan bahwa istri tersebut mampu memiliki control terhadap 

dirinya untuk tidak melakukan balas dendam atau menghindari 

suami yang telah menyakitinya.  

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Hamza dan Helal (2012), yang 

menunjukan bahwa: ada korelasi yang positif signifikan antara 

harga diri dan forgiveness, artinya bahwa ketika forgiveness 

meningkat, harga diri akan meningkat. Selain itu dalam penelitian 

lain yang dilakukan oleh Turnage, Hong, Stevenson, dan Edwards, 

(2012) menunjukan hasil bahwa Sesorang dengan harga diri yang 

tinggi lebih mampu memaafkan orang yang menyakiti mereka, 

dikarenakan mereka mampu menghadapi dan menyelesaikan 

peristiwa menyakitkan yang dialami. 

Hasil penelitian lainnya pada penelitian yang dilakukan oleh 

Devi & jyotsana, pada 2018, menunjukan bahwa harga diri dan 

forgiveness memiliki hubungan yang positif pada subjek dengan 
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usia 50-59, dalam penelitian ini juga hasil yang sama ditemukan 

pada subjek usia dewasa awal, yang mana hasil tersebut 

menunjukan adanya hubungan yang positif signifikan antara harga 

diri dan forgiveness. Hal ini berarti harga diri dan forgiveness bisa 

diterapkan pada usia dewasa awal dan dewasa madya ataupun 

usia lanjut.  

2. Hubungan antara Self-Compassiom dan forgiveness wanita 

usia dewasa awal korban KDRT  

Sebelumnya telah dirumuskan hipotesis alternatif berkaitan 

dengan hubungan antara self-compassion dan forgiveness pada 

wanita korban KDRT. Hipotesis alternative yang menyatakan 

bahwa ada hubungan positif antara self-compassion dan 

forgiveness pada wanita usia dewasa awal korban KDRT diterima.  

Hal ini ditujukan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji 

kendall tau, dimana diperoleh hasil yaitu sebesar 0.565**, dengan 

nilai signifikansi sebesar 0.029< lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa semakin tinggi self-compassion seseorang 

maka semakin tinggi juga forgiveness yang dimiliki 

Seperti yang telah dijelaskan oleh McCullough, Fincham dan 

Tsang (2003) bahwa orang yang disakiti tidak membalas dendam 

dan akan meredakan dorongan untuk membenci atau membalas 

dendam terhadap orang yang telah menyakiti serta meningkatkan 
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dorongan untuk melakukan penyelesaian masalah dan 

memperbaiki hubungan dengan orang yang menyakiti. Korban 

yang memiliki self-compassion yang tinggi akan menunjukan 

kepedulian dan empati dalam bentuk merasakan penyesalan yang 

sesungguhnya dari pelaku yang ingin mendapatkan forgiveness 

dari korban, seseorang yang memiliki self-compassion tinggi sapat 

merasakan kenyamanan dalam kehidupan sosial dan dapat 

menerima dirinya apa adanya, selain itu dapat meningkatkan 

kebijaksanaan dan kecerdasan emosi (Neff, 2012).  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Sakiz dan Saricam (2015), dalam 

penelitiannya juga menunjukan bahwa: ada hubungan yang positif 

signifikan antara self-compassion dengan forgiveness, hal ini 

berarti bahwa ketika self-compassion meningkat, forgiveness akan 

meningkat. Sehingga dengan memiliki self-compassion yang tinggi 

seseorang akan lebih mudah untuk melakukan forgiveness, 

mengingat kedua variabel ini memiliki hubungan yang cukup kuat, 

maka pada korban KDRT dengan self-compassion yang tinggi 

akan mudah melakukan intropeksi baik terhadap diri mereka atau 

terhadap relasi yang dimiliki. Intropeksi membantu mereka untuk 

melakukan komunikasi yang baik dengan orang yang telah 

menyakiti dan membantu mereka melawati proses forgiveness lalu 
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berujung pada forgiveness yang memberikan pemulihan bagi 

wanita korban KDRT.  

 


