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       Kata maaf sering kali terdengar ketika seseorang melakukan suatu kesalahan 

baik di sengaja atau tidak. Banyak ditemukan fenomena maaf (forgiveness) di 

lihat dari berbagai jenis problem yang terjadi pada seseorang.Budaya berpengaruh 

terhadap forgiveness, sedangkan gender tergantung budaya yang dimiliki, dan 

budaya bersifat statis berubah ubah dan berkembang. Dalam kehidupan sehari 

hari, budaya memiliki peran dominan dalam membedakan peran laki-laki dan 

perempuan. Berbagai macam suku di indonesia, penduduk terbesar adalah suku 

jawa. Dari segi populasi di Indonesia, suku jawa diperkirakan jumlahnya 

mencapai 85-100 juta jiwa (baik asli maupun keturunan). Rumusan masalah 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana perbedaan forgiveness ditinjau dari jenis 

kelamin dalam budaya jawa?(2) Bagaimana tingkat forgiveness dari jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan pada budaya jawa?  

       Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Adapun tujuan tersebut sebagai berikut, (1) Menguji perbedaan forgiveness 

ditinjau dari jenis kelamin pada budaya jawa. (2) Menguji tingkat forgiveness 

pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada budaya jawa.  

       Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik 

analisis komparatif karna dalam penelitian ini ditemukan adanya suatu perbedaan 

antara dua sampel. Pengumpulan data menggunakan angket/skala dan wawancara. 

Angket/skala yang digunakan di adopsi dari penelitian sebelumnya oleh Michael 

Mc Cullough, yaitu skala TRIM – 18 untuk mengukur forgivenes. uji validitas dan 

realibilitas memakai Alpha Cronbach. Sebelum menganalisis data dilakukan 

pengolahan data menggunakan uiji asumsi, diantaranya mengetahui homogenitas 

dan normalitas data yang diperoleh. Selanjutnya analisis data menggunakan uji T. 

Pengolahan data tersebut diolah dengan program SPSS 16.0 for Windows 

       Berdasarkan analisis penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut. Tingkat 

forgiveness menunjukkan nilai t adalah sebesar 0,897 dengan p≤0,01. Nilai mean 

forgiveness pria pada budaya jawa sebesar 47.2909 sedangkan nilai mean 

forgiveness pada wanita pada budaya jawa sebesar 45.9818.Dapat disimpulkan 

bahwa forgiveness pria pada budaya jawa dan forgiveness wanita pada budaya 

jawa memiliki perbedaan yang signifikan. Kesimpulan selanjutnya menunjukkan 

bahwa tingkat forgiveness pada jenis kelamin laki-laki pada budaya jawa lebih 

tinggi daripada tingkat  forgiveness jenis kelamin perempuan pada budaya jawa. 

 

 

 


