
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Interaksi sosial merupakan tahapan dimana manusia memulai hubungan 

antara satu dengan yang lainnya (Pebriana, 2017). Interaksi sosial juga 

mengantarkan manusia pada kondisi bahagia, sedih, marah, tersakiti bahkan 

hingga menimbulkan konflik (Kusprayogi dan Nashori, 2016). Masa remaja 

sering dikenal dengan masa pencarian jati diri (ego identitiy), sehingga hubungan 

yang dijalin tidak lagi dengan keluarga tetapi sudah merambah ke lingkungan 

diluar keluarga seperti teman-teman. Setyawati dan Rahmandani (2017) 

menyatakan remaja menilai lingkungan dan teman sebayanya berdasarkan atas 

kesamaan dan keserasian yang dimilikinya, jika terdapat perbedaan kondisi ini 

memungkinkan terjadinya perselisihan, penolakan dan kesalahpahaman. Konflik 

inilah yang menyebabkan suatu hubungan antara individu menjadi tidak baik 

sehingga perlu diselesaikan. 

Menurut Paramitasari dan Alfian, (2012) pada sisi lain, seseorang tentu 

saja pernah mengalami perlakuan dan situasi yang mengecewakan atau 

menyakitkan, tentu saja tidak semua orang mampu dan mau memaafkan keselahan 

seseorang. Hikmah, dkk, (2019) pemaafan adalah tidak membenci, membalas 

dendam, dan memusuhi orang yang telah menyakitinya dengan proses melupakan, 

pembetulan atau kesediaan individu terhadap suatu perlakuan yang tidak baik 

terhadap dirinya dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu. 
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Menurut Kusprayogi dan Nashori (2016) pemaafan diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk mengubah perasaan tidak menyenangkan atau perasaan negatif 

yang dirasakan akibat pelaku, tindakan, peristiwa dan situasi yang dialaminya 

menjadi perasaan positif dengan menerima dan mengembangkan menjadi rasa 

kasih dan iba. Menurut Lestari dan Agung (2016)semakin parah rasa sakit hati 

semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk memaafkan dan semakin besar 

luka, maka akan semakin sulit untuk memaafkan.Kusprayogi dan Nashori (2016) 

menyatakan dampak dari ketidaksediaan memaafkan akan membuat individu terus 

merasa menahan rasa marah dan dendam terhadap orang lain yang telah 

menyakitinya. 

Fenomena rendahnya pemaafan pada remaja  terjadi pada kasus 

penikaman yang dilakukan oleh seorang pelajar IM (17). Pemberitaan yang 

diberitakan Kompas.com edisi Rabu, 05 Desember 2018 lalu, memberitakan 

adanya penikaman yang dilakukan seorang pelajar terhadap rekannya sendiri di 

Kota Samarinda. Penikaman yang dilakukan oleh tersangka IM terjadi pada 

Minggu, 2 Desember 2018 di pinggir jalan Otto Iskandardinata, Samarinda. 

Korban adalah rekannya sendiri yaitu MR. Motif penikaman yang dilakukan oleh 

tersangka IM terhadap rekannya sendiri menurut kesaksian pelaku adalah lantaran 

dendam pada korban, karena korban mengancam akan menghajar pelaku setelah 

berkelahi dengan salah satu rekan korban MR.. 

Fincham, Beach dan Davila (2004) menyatakan pemaafan dapat 

mempersingkat penggunaan strategi konflik yang tidak efektif yang muncul dari 

kesalahan yang tidak termaafkan. Maulida dan Sari (2016) menyatakan bahwa 
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ketika individu yang disakiti mau memaafkan, maka individu tersebut mampu 

menghilangkan kemarahan, melawan dorongan-dorongan untuk menghukum dan 

berhenti untuk marah. Senada dengan itu, Fincham (2000) menyatakan ketika 

orang memaafkan motivasi mereka menjadi berkurang untuk perasaan 

menghindari dan balas dendam, dan lebih dimotivasi oleh perasaan kebajikan 

terhadap pelanggar. Astuti, Wasidi, dan Shintia (2019) menyatakan seseorang 

yang lebih mudah dalam memaafkan kesalahan orang lan, maka seseorang 

tersebut mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Oleh karena itu pemaafan 

merupakan salah satu metode resolusi konflik yang efektif untuk menyelesaikan 

permasalah dengan baik. 

Proses pemaafan tidaklah mudah, butuh waktu dan keinginan yang kuat 

dari individu untuk memberi maaf (Fitriani dan Agung, 2018). Tidak semua orang 

memiliki faktor yang sama untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan apa yang 

telah terjadi dengan mudah, keputusan memaafkan pada satu individu dengan 

individu lain pasti memiliki berbagai perbedaan (Safitri, 2017). Ketika seseorang 

tidak bisa memaafkan, ia akan memeproleh kerugian diantaranya yaitu hati 

dipenuhi emosi negative seperti dendam, benci dan marah terhadap seseorang 

yang telah menyakiti hatinya (Lestari dan Agung, 2016). 

Fenomena mengenai rendahnya pemaafan juga diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan beberapa subjek. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 

tanggal 24 Agustus 2020 dengan subjek pertama berinisial NAM, siswa 

perempuan kelas XI, menyatakan ketika subjek memiliki permasalahan yang tidak 

begitu parah dengan temannya membutuhkan waktu minimal tiga hari untuk 
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memaafkan temannya tersebut. Selama permasalahan tersebut subjek tidak 

nyaman ketika bertemu dengan temannya tersebut, sehingga sebisa mungkin 

subjek menghindari dan mengabaikan temannya tersebut selama beberapa 

hari.Subjek juga menuturkan ada niatan sedikit untuk balas dendam terhadap 

temannya tersebut karena telah menyakiti hatinya. 

Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 15 September 2020 dengan 

subjek berinisial AP, seorang mahasiswa.Subjek menyatakanakan memberikan 

maaf hanya jika didepan orang yang telah menyakiti hatinya. Alasan subjek 

mamaafkan temannya tersebut adalah karena subjek menganggap orang tersebut 

pernah berteman dengan subjek dan subjek mempertimbangkan moment-moment 

kebaikan temannya tersebut. Namun subjek tetap akan selalu mengingat 

permasalahan tersebut. Bahkan saat berada ditempat yang sama dengan orang 

yang menyakiti hatinya subjek merasa tidak nyaman. Subjek memilih 

menghindari teman yang bermasalah dengannya dan tidak bisa sedekat dulu 

lagi.Menurut subjek ketika sedang bermasalah dengan teman yang telah menyakiti 

hatinya lebih sering melakukan penyerangan secara verbal, mengungkapkan 

kekesalannya dengan cara memaki-maki atau mengucapkan kalimat yang 

menyakiti hati seseorang tersebut. 

Wawancara dengan subjek ke tiga berinisial AW dilakukan pada tanggal 1 

Desember 2020, AW adalah seorang pelajar. Subjek menyatakan ketika sedang 

bermaslah dengan orang terdekatnya, jika masalah tersebut sangat menyakiti 

hatinya ia akan balas dendam bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa 

menyakiti hatinya, selain itu subjek lebih suka mengungkapkan dengan cara face 
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to face ataupun secara baik-baik dengan kepala dingin. Selain itu subjek akan 

mengabaikan dan menghindari orang terdekatnya tersebut, namun setelah mood 

subjek sudah membaik subjek tidak akan mengabaikan ataupun menghindari 

orang terdekatnya tersebut, butuh waktu hanya beberapa hari untuk memaafkan 

kesalahan orang terdekatnya karena subjek tidak bisa lama mengabaikan 

seseorang yang dekat dengannya, dan ketika subjek memiliki masalah dengan 

seseorang yang tidak dekat dengannya atau teman biasa subjek, subjek akan 

menyimpan dendam dan membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari jika masalahnya 

tidak berlebihan namun jika sangat menyakiti hatinya membutuhkan waktu yang 

cukup lama bahkan bisa sampai berbulan-bulan, selama itu subjek akan 

mengabaikan ataupun tidak mengajak bicara seseorang tersebut, subjek juga akan 

melakukan penyerangan seara verbal seperti mengata-ngatainya dengan kalimat 

yang dirasa menyakiti perasaan temannya. 

Kualitas persahabatan merupakan hubungan dekat yang didasarkan adanya 

tolong menolong, dukungan semangat, berbagi cerita dan tidak adanya persaingan 

(Yuliana, 2015). Menurut McCullough (2000) yang mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam meamaafkan adalah kedekatan. Nelson (McCullough, 2000) 

sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian  menemukan bahwa seseorang 

cenderung memaafkan orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Baron 

dan Byrne, (2005) menyataka persahabatan adalah suatu hubungan pertemanan 

yang berkualitas dari seseorang dengan orang yang dianggap sebagai teman 

baiknya. 
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Shabrina, Hasanwati, Fadhilah, (2019) menyatakan persahabatan adalah 

suatu hubungan pertemanan yang lebih dekat dimana yang menjadi karakteristik 

paling umum dari persahabatan adalah keakraban (intimacy) dan kesamaan 

(similarity). Artinya, semakin dekat seseorang maka akan semakin baik pula 

dalam memberikan pemaafan terhadap orang yang menyakitinya. Sehingga 

seseorang akan ada pertimbangan untuk segera memaafkan ketika hubungan 

persahabatan sudah terjalin. Angelina (Hikmah,dkk 2019) berpendapat bahwa 

seseorang yang terlibat dalam kualitas persahabatan yang tinggi, akan cenderung 

untuk saling berbagi, percaya, terbuka, dan saling mendukung satu sama lain, 

sehingga dalam hubungan tersebut akan muncul tuntutan saling berkorban satu 

sama lain, baik waktu, perhatian, bahkan informasi yang dimiliki oleh seseorang 

harus dibagi dengan sahabatnya. 

Berndt (2002) menyatakan persahabatan yang berkualitas tinggi ditandai 

dengan tingginya tingkat perilaku prososial, keintiman, dan ciri positif lainnya, 

dan rendahnya tingkat konflik, serta ciri negatif lainnya. Peets, Hodges dan 

Salmivalli (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Forgiveness and its 

Determinants Depending on the Interpersonal Context of Hurt” menunjukkan 

bahwa para remaja akan lebih mudah marah dan lebih terluka ketika individu 

tersebut adalah rekan yang tidak disukai daripada rekan yang disukai, akhirnya 

korban sakit hati yang melibatkan rekan yang tidak disukai cenderung mengarah 

pada penghindaran dan balas dendam. 

Faktor lain yang mempengaruhi pemaafan adalah empati (McCullough, 

2000). Menurut Silfiasari dan Prasetyaningrum (2017) empati adalah sikap dari 
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individu memahami perasaan orang lain tanpa mengalaminya sendiri. Melalui 

kemampuan untuk merasakan kondisi emosional orang lain, maka individu dapat 

membina hubungan yang baik dengan orang lain. Kusuma dan Fauziah (2017) 

menyatakan dalam kehidupan remaja, empati dapat membuat hubungan menjadi 

efektif dan dapat membangun pemahaman, komunikasi dalam hubungan.  

Empati memungkinkan untuk individu memahami maksud orang lain, 

memprediksi perilaku dan mengalami emosi yang dipicu oleh emosi mereka 

(Cohen dan Wheelwright, 2004). McCullough (2001) menyatakan empati 

membantu korban untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Sehingga semakin 

tinggi tingkat empati seseorang semakin mampu melakukan pemaafan. 

Simorangkir, (2019) menyatakan seseorang pada tingkat empati yang lebih tinggi 

merasa bahwa lebih mudah untuk melakukan pemaafan daripada mereka yang 

tingkat empatinya lebih rendah, dan seseorang yang tidak mampu berempati 

merasa sangat sulit untuk memaafkan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Davis dan Gold (2010) dalam 

penelitiannya yang berjudul “An Examination of Emotional Empathy, Attributions 

of Stability, and the Link Between Perceived Remorse and Forgiveness” 

menunjukkan bahwa pengalaman empati korban menyebabkan peningkatan 

korban memilih untuk meminta maaf ataupun memaafkan terhadap seseorang 

yang telah menyakitinya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai “Hubungan antara Kualitas Persahabatan dan Empati dengan Pemaafan 

Pada Remaja”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara 

kualitas persahabatan dan empati dengan pemaafan pada remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang 

Psikologi, khususnya psikologi perkembangan tentang hubungan antara 

kualitas persahabatan dan empati denganpemaafan pada remaja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Remaja 

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi remaja yang terkait dengan kualitas persahabatan, 

empati, dan pemaafan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengkaji bidang yang sama, 

guna menyempurnakan hasil penelitian ini. 

 

 


