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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan damai dalam bermasyarakat sangat dibutuhkan bagi tiap-tiap 

anggotanya. Tanpa kedamaian, seseorang akan menjadi lebih sulit untuk 

menjalankan kehidupannya dengan lebih optimal. Dengan kata lain perdamaian 

selalu menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia.

Secara umum perdamaian dipahami sebagai keadaan tanpa perang, 

kekerasan atau konflik seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) (2008). Galtung (dalam Windhu, 1992) mendefinisikan 

perdamaian secara lebih lengkap yang dijabarkan dalam dua pengertian, yaitu 

perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif (negative peace)

dijabarkan sebagai situasi absennya berbagai bentuk kekerasan lainnya atau 

dalam kata lain definisi ini sama dengan definisi yang tercantum dalam KBBI

(2008). Definisi ini sederhana dan mudah difahami, namun dalam realitas yang 

ada, masyarakat masih mengalami penderitaan akibat kekerasan yang tidak 

nampak dan ketidakadilan. Melihat kenyataan ini, maka terjadilah perluasan 

definisi perdamaian dan muncullah definisi perdamaian positif (positive peace).

Definisi perdamaian positif adalah tidak adanya kekerasan struktural atau 

terciptanya keadilan sosial sehingga terbentuklah suasana yang harmoni (Galtung 

dalam Windhu, 1992).
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Pentingnya pengembangan budaya damai di berbagai sektor, khususnya 

pendidikan, telah cukup lama dicanangkan oleh PBB melalui UNESCO dengan 

mengeluarkan mandat bahwa dekade 2001 sampai 2010 sebagai dekade budaya 

damai tanpa kekerasan.  Budaya damai dijadikan arus utama (mainstream) dalam 

berbagai aspek kehidupan karena perdamaian merupakan hal penting untuk 

kesuksesan generasi yang akan datang (Karyani & Partini, 2012).

Mahasiswa merupakan agen penerus bangsa dalam kehidupan 

bermasyarakat memiliki posisi yang sangat strategis (Sarwono, 1978). Status

yang dimilikinya sebagai kaum intelektual dan agent of change menjadikan 

mahasiswa dituntut mampu mengembangkan dan mengamalkan pengetahuannya 

untuk kehidupan secara luas, peka terhadap kebutuhan dan kesejahteraan 

masyarakat, dan tentunya dapat menyatu dengan masyarakat. Dari perannya 

tersebut itulah menjadikan mahasiswa telah banyak menuliskan sejarah dalam 

upaya menuju perdamaian positif (positive peace) yang menjamin terciptanya 

keadilan sosial bagi masyarakat menjadi lebih nyata.

Semangat kemudaan yang dimiliki mahasiswa mengalir deras dalam 

darahnya, statusnya sebagai kaum intelektual dan agent of change menjadikan 

kekhasan sifatnya yang kritis. Menurut Knopfelmacher (dalam Sarwono,1978)

kekhasan sifat kritisnya ini karena kaum intelektual hidup dalam dunia ide, 

sedangkan realita tidak selalu sama dengan dunia ide, maka mahasiswa selalu 

melihat kekurangan dalam kenyataan dan selalu mau mengkritik realita agar 

terjadi perubahan-perubahan mendekati harapan idealnya. Jadi tingkahlaku kritis

merupakan ciri hakiki dari tingkahlaku intelektual mahasiswa.
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Dua hal yang dimiliki mahasiswa, yaitu sifat kemudaan dan intelektualnya 

disertai dengan peran dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat, menjadikan 

mahasiswa memiliki energi yang besar dan pemikiran yang kritis untuk dapat 

mencapai harapan idealnya mengenai perdamaian positif untuk mewujudkan 

keadilan sosial dan kehidupan yang harmoni dalam masyarakat.

Modal semangat kemudaan dan intelektual mahasiswa sangat dibutuhkan 

untuk menciptakan perubahan-perubahan nyata termasuk usaha untuk mencapai 

perdamaian positif. Namun sayangnya, kedua modal utama tadi sering tidak 

sejalan dengan usaha yang ditujukkan dalam berjuang mencapai keadilan sosial 

bagi masyarakat. Mahasiswa seringkali justru menampakkan perilaku anti damai 

dan aksi anarkis seperti merusak fasilitas umum saat melakukan demonstrasi, 

melakukan bentrokan antar mahasiswa ataupun bentrokan yang dilakukan dengan 

aparat kepolisian karena tidak mampu mengatasi adanya perbedaan pandangan

(Kompas dalam Karyani & Partini, 2012). Hal seperti ini merupakan suatu ironi.

Sifat kritis dan energi kemudaannya untuk mewujudkan perdamaian positif justru 

melalaikan terciptanya perdamaian negatif karena ketidakmampuan bersikap 

lebih baik dalam menghadapi perbedaan.

Sebagai contoh, aksi demo yang dilakukan oleh elemen organisasi 

mahasiswa IMM di Surakarta. Aksi ini digelar pada tanggal 27 Desember 2011 

dan berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan penangkapan 16 mahasiswa. 

Mereka menganggap aksi demo tersebut sebagai aksi solidaritas dan penolakan 

terhadap aksi anarki yang dilakukan kepolisian Bima pada tanggal 24 Desember 

2011. Aksi ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dan karena terjadi 
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penangkapan terhadap 16 rekannya mereka merencanakan aksi akan tetap 

berlangsung hingga rekan-rekannya dibebaskan. Namun setelah ke 16 rekannya 

telah dibebaskan, IMM beserta elemen mahasiswa lain seperti HMI, PMII dan 

BEM UMS  menggelar aksi lanjutan yang rencana diadakan selama satu pekan 

hingga pengusutan kasus kerusuhan Bima tuntas (Viva News, 2012).

Aksi lain yang menunjukkan ironi adalah maraknya aksi turun ke jalan 

yang dilakukan mahasiswa dalam rangka menaggapi naiknya harga bahan bakar 

minyak beberapa pekan pada bulan Maret 2012. Mereka melakukan aksi 

menentang kebijakan pemerintah karena dianggap bahwa kebijakan ini banyak 

merugikan masyarakat (Mindtalk, 2012). Namun sayangnya, banyak diberitakan 

bahwa beberapa aksi yang dilakukan mahasiswa ini berakhir bentrok dengan 

aparat, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan (Detik News, Metrotv News, 

Mindtalk, 2012).

Meskipun demikian, tidak sedikit pula aksi turun ke jalan dalam menolak 

kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mahasiswa yang 

dapat berjalan dengan damai (Berita Liputan6, Kompas Regional, Antara News, 

Ekspos News, Jurnal Medan, 2012) 

Perbedaan tindakan mahasiswa dalam mengutarakan penolakan terhadap 

kebijakan pemerintah ini bisa disebabkan banyak hal, salah satunya adalah

perbedaan konsep diri mahasiswa. Konsep diri dianggap menjadi salah satu 

faktor pembentuk perilaku karena konsep diri merupakan variabel penting bagi

penentu sikap individu dalam bertingkah laku (Tim Musyawarah Guru 

Bimbingan dan Konseling (MGBK, 2010). Markus (dalam Sarwono,dkk 2009) 
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menyebutkan bahwa konsep diri sangat penting dipelajari karena konsep diri 

mempengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam menanggapi dunia dan 

pengalaman. Brooks (dalam Rahmat, 2001) mendefinisikan konsep diri sebagai

persepsi fisik, sosial dan psikologis mengenai diri sendiri, yang berasal dari 

pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Oleh karena itu konsep diri 

tidak bersifat statis, dapat terbentuk dan berubah karena interaksi dengan 

lingkungan dan wawasan yang dimilikinya. Konsep diri yang terbentuk ini 

manifestasinya terdapat pada perilaku yang ditampakkan oleh seseorang. 

Seseorang yang memiliki konsep diri positif memiliki predisposisi perilaku yang 

positif, begitu juga sebaliknya.

Dari uraian di atas maka timbul suatu pertanyaan rumusan masalah, 

adakah hubungan antara konsep diri dengan perilaku damai pada mahasiswa.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul “Hubungan antara konsep diri dengan perilaku 

damai pada mahasiswa.”

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian 

ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui hubungan antara konsep diri dengan perilaku damai pada 

mahasiswa.

2. Mengetahui kategori konsep diri yang dimiliki oleh mahasiswa.

3. Mengetahui tingkat perilaku damai yang dimiliki oleh mahasiswa.
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4. Mengetahui sumbangan efektif variabel konsep diri terhadap variabel perilaku 

damai.

C. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi-informasi yang 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis : 

Diharapkan mampu memberikan penjelasan dan pemahaman dalam 

memperkaya wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang psikologi sosial 

dan psikologi kepribadian.

2. Manfaat secara praktis :

a. Bagi mahasiswa dapat memahami akan konsep diri yang dimilikinya agar 

dapat mengembangkan perilaku damai dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi pimpinan kampus dapat mengetahui perilaku damai yang dimiliki 

mahasiswa yang ditinjau dari konsep dirinya agar dapat dilakukan 

pengevaluasian, perbaikan dan pengembangan perilaku damai pada 

mahasiswa.


