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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara kematangan kepribadian dengan perilaku

memaafkan pada remaja akhir, artinya semakin tinggi tingkat kematangan

kepribadian maka semakin tinggi perilaku memaafkan pada remaja,

sebaliknya semakin rendah tingkat kematangan kepribadian maka semakin

rendah perilaku memaafkannya.

2. Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian bahwa remaja akhir di Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, secara umum memiliki

tingkat kematangan kepribadian pada kategori sedang (70,7%) dan

perilaku memaafkan pada kategori tinggi (86,4%).

3. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat sumbangan efektif

variabel kematangan kepribadian terhadap variabel perilaku memaafkan

sebesar 6,8% sedangkan sisanya 93,2% ditentukan oleh faktor-faktor lain

yang tidak diteliti.

4. Berdasarkan hasil uji perbedaan antara kematangan kepribadian dan

perilaku memaafkan tidak ada perbedaan jika ditinjau berdasarkan jenis

kelamin dan suku. Namun dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan

perilaku memaafkan jika ditinjau berdasarkan usia subjek.
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B. Saran

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti,

antara lain yaitu :

1. Subjek Penelitian

Bagi subjek penelitian hendaknya agar selalu berpikir obyektif, berpikir

positif, mampu mengendalikan dan menyalurkan emosi, bertanggung

jawab, serta mampu membina hubungan interpersonal yang harmonis dan

konsisten dalam waktu yang relatif panjang. Selain itu subjek juga

diharapkan dapat membedakan hal-hal yang bersifat positif dan menjauhi

hal negatif sehingga dapat dikatakan memiliki tingkat kematangan

kepribadian yang akan terus berkembang. Tingkat kematangan

kepribadian ini memiliki pengaruh atas perilaku dan tindakan seseorang

yaitu tinggi rendahnya dorongan untuk memaafkan kesalahan orang lain.

2. Peneliti selanjutnya

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menghubungkan

variabel perilaku memaafkan dengan faktor-faktor lain yang

mempengaruhi perilaku memaafkan, karena pada penelitian ini

kematangan kepribadian hanya 6,8% mempengaruhi perilaku

memaafkan.

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pembuatan skala

penelitian untuk teliti dan tidak menggunakan kata “dan, atau”

dalam pembuatan skala , karena dapat mengandung banyak arti.
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c. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hubungan kematangan

kepribadian dengan perilaku memaafkan sebaiknya menggunakan

subjek yang berada pada kategori dewasa yang berusia sekitar 25-

35 tahun.

d. Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan try out pada skala yang

akan digunakan, untuk menggunakan responden lebih dari 30

responden.


