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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pada masa remaja merupakan hal yang menarik untuk 

dibahas, tidak hanya tahap perkembangannya, namun juga hubungan sosial 

terhadap lingkungannya. Salah satunya saat menjadi mahasiswa, dimana individu 

mulai memiliki hubungan sosial yang luas yang pada masa ini emosi individu 

masih belum stabil, mudah berubah-ubah yang berpengaruh dengan interaksinya 

dengan orang lain, sehingga tidak heran dalam pertemanan atau persahabatan pada 

masa ini sering terjadi konflik. Muspawi (2014) menyatakan konflik berasal dari 

bahasa latin configere yang artinya saling memukul sedangkan menurut KBBI 

konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan yang terjadi antara 

dua belah pihak, munculnya konflik dikarenakan adanya perbedaan pandangan, 

perbedaan pendapat yang membuat perselisihan diantara kedua belah pihak 

tersebut. Konflik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari, jika kita 

membahas suatu hubungan. Membahas tentang konflik pasti juga membahas 

tentang apa yang disebut kecerdasan emosional, karena hal ini berkaitan tentang 

aspek psikologis dalam hubungan interpersonal antar individu (Deep & Mathur, 

2017). Adanya hubungan dengan individu lain dapat memberi dampak positif 

terhadap gangguan psikologis individu tersebut (Coutinho, Decety & Silva, 2014). 

Konflik dalam suatu hubungan ibarat paket lengkap yang tidak bisa terpisahkan, 

secara logika konfllik memang memberi dampak negatif pada kedua belah pihak  
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yang bertikai, dampak dari konflik pun tidak dapat dihindari, namun kita bisa 

mengurangi dampak dari konflik itu sendiri, salah satu cara menguranginya adalah 

dengan tidak memberi respon atau tanggapan yang berlebihan. Konflik pasti 

melibatkan dua pihak yang berlawanan, logika dasar dari konflik adalah merasa 

pihaknya lah yang benar dan menuduh pihak lain salah, agar konflik tidak 

memberi dampak yang terlalu luas bagi kedua belah pihak salah satu caranya 

yaitu merubah cara berpikir bahwa setiap pihak tidak seluruhnya salah. Konflik 

pun dapat terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, 

maupun kelompok dengan kelompok. Dari ketiga konflik tersebut konflik antar 

individu merupakan konflik yang sering terjadi karena setiap individu pasti 

berhubungan dengan individu lain, konflik ini juga disebut dengan konflik 

interpersonal. Salah satu cara meredam konflk adalah dengan memaafkan.  

Perilaku memaafkan merupakan perilaku yang mulia dan membawa dampak 

positif bagi kedua belah pihak yang bertikai dan merupakan perbaikan terhadap 

hubungan yang telah rusak, apalagi kita sebagai umat muslim memaafkan 

merupakan bukti indahnya islam. Berdasarkan penelitan yang dilakukan 

Kusprayogi & Nashori (2016) tentang kerendahatian dan pemaafan, diketahui 

bahwa kerendahhatian memberikan dampak yang besar pada pemaafaan 

mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia, dampak yang terjadi tentu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

yaitu hubungan satu dengan yang lain (hubungan interpersonal), tingkat luka yang 

diterima korban, sosial kognitif, umur, jenis kelamin dan juga pendidikan serta 

keagamaam atau religiusitas, yang berarti apabila tingkat kerendahhatian pada 
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mahasiswa tinggi maka tinggi juga tingkat pemaafan. Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan Widasuari & Laksmiwati (2018) tentang hubungan kematangan emosi 

dengan pemaafan pada mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Surabaya, dari 

penelitian tersebut didapat bahwa kematangan emosi memiliki hubungan yang 

erat terhadap pemaafaan yang dilakukan, mahasiswa yang memiliki kematangan 

yang bagus akan mampu menahan amarahnya dari keinginan balas dendam serta 

mampu berempati terhadap apa yang dirasakan orang lain, hasil penelitian ini 

searah dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sumiati & 

Sandjaja (2016) terkait Hubungan Antara Memaafkan Dengan Kematangan Diri 

Pada Remaja Akhir di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana 

didapat adanya hubungan yang signifikan antara kematangan diri dengan perilaku 

memaafkan, sehingga dapat dikatakan tingkat kematangan berbanding lururs 

dengan perilaku memaafkan.   

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Lestari & Agung (2016) tentang 

Empati Dan Pemaafan Pada Mahasiwa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara pemaafan dengan empati mahasiswa, adanya empati membuat motivasi 

untuk melakukan pemaafan itu muncul, semakin tinggi empati maka semakin 

besar pula peluang untuk dapat melakukan pemaafan. Penelitian selanjutnya yang 

dilakukan Rahmandani (2015) tentang pemaafan dan aspek kognitif dari stress 

pada mahasiswi jurusan kebidanan tingkat dua menunjukkan adanya hubungan 

pemaafan dengan aspek kognitif dari stres, dengan kata lain semakin tinggi 

tingkat pemaafan yang dimiliki, semakin baik pula aktivitas kognitif saat 
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menghadapi stres. Sebaliknya pun begitu, semakin rendah tingkat pemaafan yang 

dimiliki, maka semakin buruk aktivitas kognitif saat menghadapi stress 

Fenomena yang terjadi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menyebutkan dari hasil survey awal penelitian yang 

dilakukan pada 56 responden menunjukkan bahwa 55 responden menyatakan 

pernah mengalami kejahatan yang berarti hanya 1 orang saja yang menyatakan 

tidak pernah mengalami kejahatan. Kejahatan yang dialami 55 responden pun 

beraneka ragam mulai dari diejek, dihina, dipukul, difitnah, dan sebagainya. Dari 

hasil survey didapat bahwa 37 orang pernah diejek, sedangkan 35 lainnya pernah 

dikatain lalu 30 orang lainnya pernah mendapat kejahatan yang berupa dihina. 

Dari 55 responden, 50 diantaranya memaafkan pelaku kejahatan tersebut 

sedangkan 5 lainnya tidak memaafkan. Alasan mengapa responden memaafkan 

pun bermacam-macam, 2 diantaranya memaafkan karena memang sudah 

mengetahui watak pelaku kejahatan tersebut, 9 lainnya memberi maaf dengan 

alasan memaafkan dapat menenangkan diri sendiri, sedangkan 14 lainnya 

memaafkan karena balas dendam tidak baik, lalu 25 memlilih memaafkan karena 

alasan religiusitas. 

Dilansir dari Kompas.com (2017) seorang mahasiswa korban bullying 

bernama Muhammad Farhan telah memaafkan pelaku bullying yang merupakan 

teman korban di kampus. Ketiga pelaku diberi hukuman oleh kampus dengan 

skorsing 12 bulan sedangkan 10 orang lainnya diberi hukuman yang lebih ringan 

dan 9 mahasiswa lainnya diberi hukuman skors selama 6 bulan. Muhammad 

Farhan juga mengapresiasi sikap yang ditunjukkan kampus kepada para pelaku 
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agar jera dan kejadian tersebuttidak terulang lagi pada mahasiwa lain, tidak hanya 

mengapresiasi namun korban juga telah memaafkan para pelaku. 

Penjelasan seperti yang telah disebutkan diatas, beberapa penelitian terkait 

memaafkan menunjukkan bahwa pemaafaan merupakan kekuatan individu yang 

dapat menjadikan perasaan negatif tidak mengenakkan yang terjadi pada masa 

lalu menjadi perasaan positif. Dalam penelitian yang dilakukan Tongeren tahun 

2014 menyebutkan pengampunan mungkin merupakan cara penting untuk 

memulihkan, dan mungkin meningkatkan hubungan yang rusak karena 

pelanggaran. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan Alentina (2016) tentang 

memaafkan dalam konflik hubungan persahabatan bahwa subjek dalam penelitian 

tersebut dapat memaafkan sahabatnya karena memiliki rasa empati yang membuat 

subjek membuka diri, menghilangkan rasa kecewanya dan menghilangkan rasa 

dendam terkait kesalahan yang dilakukan sahabatnya. Seperti penelitian yang 

telah dilakukan Alentina, bahwa memaafkan memiliki kekuatan yang dapat 

memperbaiki hubungan persahabatan yang telah rusak akibat konflik yang terjadi. 

Atas dasar itulah peneliti memilih memaafkan menjadi topik penelitian yang 

akan dilakukan mengenai fenomenologi memaafkan korban kejahatan. Kejahatan 

pada penelitian ini yaitu difitnah, dihina dan lain sebagainya lebih mudahnya 

kejahatan yang dimaksud ialah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. 

Umumnya dalam masyarakat, korban kejahatan menyimpan dendam terhadap 

orang yang telah menyakitinya, bentuk dendam yang dirasakan pun bermacam-

macam ada yang menginginkan pelaku kejahatan merasakan apa yang 

dirasakannya dengan yang setimpal, ada juga yang menginginkan pelaku 
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kejahatan mendapat belasan yang lebih dari kejahatan yang telah dilakukannya, 

namun ada korban kejahatan yang malah memaafkan pelaku, bentuk pemaafan ini 

pun bermacam-macam ada yang memaafkan begitu saja, ada juga yang malah 

membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan, proses memaafkan itulah nantinya 

yang akan menjadi fokus penelitian ini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pemaafan atau memaafkan  merupakan salah satu cara yang baik dalam 

meredam konflik dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik yang 

terjadi antar dua belah pihak yang, tidak berhenti disitu pemaafan atau perilaku 

memaafkan juga memberi dampak positif bagi pelaku dan juga korban kejahatan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana dinamika memaafkan korban kejahatan?”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui dinamika  

memaafkan pada korban kejahatan. 

C. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis 

bagi : 

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan informasi ilmiah dalam bidang psikologi, khususnya psikologi 

sosial dan psikologi positif mengenai memaafkan, serta dapat digunakan 
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sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian lain yang tertarik dalam 

bidang ini. 

3. Secara praktis 

a. Bagi korban kekerasan verbal, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemahaman bagi korban kekerasan verbal mengenai 

pentingnya memaafkan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai perilaku memaafkan korban kekerasan 

verbal pada pelaku. 

   

  

 

 

 




