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HUBUNGAN PENDIDIKAN AKHLAK DAN HUSNUDZON DENGAN 

FORGIVENESS 

Abstrak 

Konsep forgiveness atau memaafkan menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji 

diantara para peneliti. Sebagai manusia, kita rentan untuk berbuat kesalahan. baik 

kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sehingga kerapkali terjadi konflik 

yang menyebabkan hubungan antar individu menjadi tidak baik. Salah satu 

intervensi yang bisa dilakukan dalam mengatasi konflik adalah dengan 

memaafkan. Pemaafan menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara 

dan upaya rekonsiliasi suatu hubungan agar terjalin kembali seperti semula. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan akhlak dan 

husnudzon (berbaik sangka) dengan forgiveness (pemaafan). Sampel yang 

digunakan adalah siswa kelas XI SMA Negeri Gondangrejo yang berjumlah 77 

siswa. Pengambilan data menggunakan skala pendidikan akhlak, skala husnudzon 

dan skala forgiveness. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda 

dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan perolehan nilai (R) sebesar 

0,486 dan nilai signifikansi 0,000 dimana p<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pendidikan akhlak dan husnudzon dengan 

forgiveness. Antara variabel pendidikan akhlak dengan variabel forgiveness 

diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,309 dan signifikan P=0,003 

(P<0,05) dengan sumbangan efektif sebesar 2,6%. Antara variabel husnudzon 

dengan variabel forgiveness diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,480 

dengan signifikan P=0,000 (P<0,05) dengan sumbangan efektif  sebesar 21%. 

Kemudian masih terdapat 76,4% faktor lain yang berkontribusi untuk 

mempengaruhi forgiveness (pemaafan) pada siswa kelas XI di SMA Negeri 

Gondangrejo. 

Kata kunci : Pendidikan Akhlak, Husnudzon, Forgiveness (Pemaafan) 

Abstrack 

The concept of forgiveness or forgiveness is an interesting topic to be studied 

among researchers. As humans, we are prone to making mistakes. both to yourself 

and to others. So that conflicts often occur that cause relationships between 

individuals to be bad. One of the interventions that can be done in overcoming 

conflict is forgiveness. Forgiveness is one solution in solving cases and efforts to 

reconcile a relationship so that it is back to normal. This study aims to determine 

the relationship between moral education and Husnudzon (kind thought) and 

forgiveness (forgiveness). The sample used was the students of class XI SMA 

Negeri Gondangrejo totaling 77 students. Retrieval of data using the moral 

education scale, Husnudzon scale and forgiveness scale. The data analysis used 

was multiple regression analysis with the SPSS program. The results showed the 

acquisition of (R) value of 0.486 and a significance value of 0.000 (p <0.05). This 

shows that there is a significant relationship between moral education and 

Husnudzon with forgiveness. Between the moral education variable and the 

forgiveness variable, the correlation coefficient (rxy) was 0.309 and significant P = 

0.003 (P <0.05) with an effective contribution of 2.6%. Between the Husnudzon 
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variable and the forgiveness variable, the correlation coefficient (r xy) was found to 

be 0.480 with a significant P = 0.000 (P <0.05) with an effective contribution of 

21%. Then there are still 76.4% of other factors that contribute to affect 

forgiveness (forgiveness) in class XI students at SMA Negeri Gondangrejo. 

Keywords: Moral Education, Husnudzon, Forgiveness 

1. PENDAHULUAN 

Sikap atau karakter adalah salah satu hal yang sangat penting bagi manusia. 

Karakter sebagai suatu ciri sikap yang dimiliki tiap individu. Terlebih lagi dalam 

berkehidupan dan bermasyarakat, manusia dituntut untuk hidup saling berinteraksi 

dengan sesama. Saling berkomunikasi dan bersosialisasi. Tak jarang apabila 

dalam berdinamika antar sesama terjadi kesalah pahaman antar individu. Maka 

individu yang memiliki sikap atau karakter yang baik akan lebih mudah diterima 

oleh masyarakat daripada ia yang memiliki karakter yang buruk. 

Begitu pula akhir-akhir ini sering terjadi berbagai perilaku remaja yang 

tidak sepatutnya untuk dicontoh. Banyak remaja yang melakukan perilaku 

kekerasan, perusakan, anarkisme, bullying, dan berbagai perilaku lain yang 

menyebabkan berbagai kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat. 

Menurut laman berita Liputan6.com (https://m.liputan6.com/news), dua 

pelajar di SMPN Pekanbaru menjadi tersangka kasus perundungan terhadap teman 

sekelasnya. Sebelum kejadian, korban perundungan sering diajak bercanda oleh 

beberapa temannya. Namun, pada 4 november 2019 lalu, gurauan dua temannya 

memantik emosi korban. Pelajar yang duduk dibangku kelas VIII SMP ini tidak 

terima sehingga kedua pelaku juga tersulut emosi. Lalu terjadi pemukulan yang 

mengakibatkan tulang hidung korban patah akibat perundungan tersebut. 

Dikasus lain seperti yang dilansir oleh SuaraJogja (https://SuaraJogja.id),  

terjadi tawuran remaja di Jalan Kaliurang KM 10 pada Selasa 4 Februari 2020 

lalu. Kasatreskrim Polres Sleman, AKP Rudy Prabowo menduga bahwa tawuran 

antarpelajar di Jalan Kaliurang KM 10, Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten 

Sleman ini berawal dari permainan futsal yang melibatkan dua sekolah. Tawuran 

tersebut terjadi karena seusai kedua sekolah tersebut melakukan pertandingan 

https://m.liputan6.com/news
https://suarajogja.id/
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futsal dan memperoleh hasil skor 10-8, salah satu sekolah diduga tidak terima 

dengan hasil skor kemudian terjadi perkelahian antar pelajar. 

Beberapa waktu lalu, melalui laman berita (Soloraya.id) tepatnya pada 

tanggal 28 Oktober 2020, Polsek Sukoharjo menciduk enam remaja yang sedang 

asyik pesta minuman keras di salah satu pekarangan rumah warga. Kapolsek 

menjelaskan bahwa keenam remaja tersebut akhirnya dibawa ke Mapolsek 

Sukoharjo Kota untuk diberian pembinaan agar tidak mengulangi lagi 

perbuatannya. (Hendro, 2020). Dikasus lain melalui laman berita (Solopos.com) 

Satreskrim Polres Karanganyar menangkap seorang remaja asal Kota Solo, 

berinisial SPU berusia 15 tahun karena diduga melakukan pemerkosaan kepada 

perempuan yang baru dikenal tiga hari. SPU ditangkap tanpa perlawanan pada 

Selasa 22 Desember 2020. Informasi yang dihimpun Solopos.com dari Satuan 

Reserse kriminal (Satreskrim) Polres Karanganyar, pelaku ditangkap setelah 

kerabat korban berinisial IPR berusia 19 tahun, melaporkan tindakan pelaku ke 

polisi. IPR melaporkan bahwa saudaranya mengaku diperkosa lelaki yang baru dia 

kenal (Handayani, 2020) 

Menurut data dari Official Journal of The American Academy of Pediatrics 

dengan judul Global Prevalence of Past-Year Violence Againtst Childern: A 

Systematic Reviewand Minimum Estimate, 2016. Rata-rata 50% atau diperkirakan 

lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun dikawasan Afrika, Asia 

dan Amerika Utara mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan 

penelantaran dalam satu tahun terakhir. 

Sedangkan di Indonesia, data dari UNICEF menunjukkan, pada tahun 

2015 kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia; 40% anak berusia 

13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam 

satu tahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau 

pengasuh dirumah, dan 50% anak melaporkan di-bully di sekolah. Artinya, lebih 

dari 40% anak di Indonesia pernah mengalami perilaku tidak menyenangkan 

setiap tahunnya. Baik kekerasan fisik maupun verbal, baik di sekolah, maupun 

ketika di rumah. 
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Beberapa fenomena kasus tersebut sering terjadi dikalangan remaja baik di 

lingkungan masyarakat bahkan juga terjadi dilingkungan sekolah. Hal ini kembali 

menyadarkan kita akan pentingnya penanaman nilai karakter atau sikap yang baik 

bagi tiap individu, terlebih bagi remaja. Diantara pentingnya karakter atau sikap 

yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu adalah sangat diperlukannya sikap 

saling memaafkan dan berprasangka baik antar sesama. 

Dalam agama islam, berprasangka baik disebut dengan istilah Husnudzon. 

Husnudzon merupakan pola pikir yang penting untuk dimiliki setiap manusia, 

terutama dalam berkehidupan dan bersosialisasi dengan sesama individu. Antara 

konsep positive thinking dalam perspektif psikologi barat dengan konsep husn al 

zhann dalam perspektif psikologi Islam memiliki perbedaan. Sebagaimana konsep 

Islam mengenai suatu perilaku tentunya akan terkait dengan nilai-nilai ketuhanan 

(vertikal) dan nilai-nilai kemanusiaan (horizontal). Karena itu konsep al-zhann 

yang ditemukan peneliti di Al-Qur’an dan Hadits selalu terkait dengan 

hubungannya kepada Tuhan dan kepada manusia. Sementara itu dalam perspektif 

psikologi barat, konsep prasangka ataupun positive thinking tidak pernah 

melibatkan hubungannya dengan Tuhan, bahkan cenderung individualistik dan 

subjektif. (Rusydi, 2012) 

Menurut Rusydi (2012) berprasangka merupakan perilaku batin yang 

dilakukan secara sadar dan sengaja serta bukan merupakan proses kognitif 

otomatis, karena dalam Islam perilaku batin seperti prasangka tetap diberikan 

konsekuensi berupa pahala atau dosa. Ketika seseorang memiliki prasangka yang 

baik, maka ia mendapatkan kebaikan atau pahala yang sesuai, namun jika 

seseorang memiliki prasangka yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa. 

Dalam psikologi Islam yang dimaksud dengan husnudzon adalah perilaku baik 

yang senantiasa mendorong manusia untuk berprasangka baik kepada Allah dan 

kepada orang lain. 

Menurut Siddik & Uyun (2017) husnudzon adalah cenderung kearah 

kebaikan atau bersifat positif atas suatu pilihan yang terjadi dalam kehidupan. 

Individu yang berhusnudzon akan berprasangka baik kepada Allah Swt dan akan 

berprasangka baik kepada sesama manusia. 
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Dalam suatu hadits riwayat Imam Muslim dijelaskan, “sesungguhnya 

Allah berfirman: Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku pada-Ku. Jika 

prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, 

maka keburukan baginya” (HR. Muslim). Tak hanya kepada sesama manusia, 

kitapun sudah sewajarnya untuk berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah 

terlebih lagi Allah adalah Dzat Yang Maha Benar atas segala sesuatu yang 

dikehendaki-Nya. Tidak sepatutnya kita memiliki keraguan meski hanya 

setitikpun atas ketentuan Allah kepada kita. Sehingga jika kita berprasangka baik 

kepada Allah atas segala sesuatu ketentuan-Nya dan kita berfikir positif atas apa 

yang dikehendaki Allah atas kita maka kita akan merasakan kehidupan yang lebih 

bermanfaat dan penuh kebahagiaan. 

Selain itu kita sebagai makhluk sosial pasti akan melakukan interaksi 

dengan sesama individu maupun kelompok. Dalam interaksi dengan sesama, 

manusia menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk interaksi untuk menjadi 

lebih akrab satu sama lain atau bahkan interaksi yang menimbulkan konflik 

diantaranya. Individu yang merasa disakiti oleh orang lain, baik secara fisik, 

verbal maupun non-verbal akan mengeluarkan emosi negatif dalam dirinya baik 

marah, sebal, dendam, ataupun sebagainya. 

Konflik inilah yang menyebabkan hubungan antar individu menjadi tidak 

baik dan tidak bertahan lama. Sehingga perlu diselesaikan sesegera mungkin utuk 

menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Salah satu intervensi yang bisa 

dilakukan dalam penyelesaiannya adalah dengan memaafkan kesalahan orang 

yang berbuat salah. Memaafkan adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan 

permasalahan dan menjadi langkah rekonsiliasi suatu hubungan agar terjalin 

seperti semula. Terlebih lagi kita sebagai seorang muslim yang mukmin 

menekankan akan pentingnya perilaku memaafkan pada sesama. 

Konsep forgiveness atau memaafkan menjadi bahasan yang menarik untuk 

dikaji diantara para peneliti. Enright (1997) mendefinisikan pemaafan sebagai 

sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif terhadap orang yang bersalah tanpa 

menyangkal rasa sakit itu sendiri namun dengan rasa iba kepada pihak yang 

menyakiti. Pemaafan atau pengampunan sebagai kesediaan seseorang untuk 



6 

meninggalkan penilaian negatif, kemarahan dan perilaku acuh tak acuh terhadap 

orang lain yang telah menyakitinya (Enright, 2002). Tidak berbeda jauh, 

McCullough, Worthington dan Rachal (dalam Nashori, 2011) mengemukakan 

bahwa pemaafan merupakan seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang 

untuk tidak membalas dendam dan menurunkan kebencian terhadap pihak yang 

menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk rekonsiliasi hubungan dengan 

pihak yang menyakiti. 

Pemaafan melibatkan transformasi pikiran, perasaan, dan perilaku negatif 

terhadap pelaku menjadi pikiran, perasaan dan perilaku yang lebih positif 

(McCullough, Fincham & Tsang, 2003). Dari persektif ini, pemaafan adalah 

kondisi intraindividual, yaitu perubahan prososial terhadap pelaku yang 

melibatkan pengurangan motivasi untuk membalas dendam, serta meningkatkan 

motivasi untuk konsiliasi dan niat baik (McCollough, Pargament & Thoresen, 

2000) 

pengampunan adalah pilihan internal korban (baik yang tidak disadari 

maupun yang disengaja) untuk melepaskan sikap tidak dimaafkan dan mencari 

rekonsiliasi dengan pelaku secara aman, bijaksana, dan memungkinkan untuk 

dilakukan (Worthington, Jr. & Wade, 1999). 

Menurut Nashori (2014) Pemaafan (forgiveness) adalah suka rela untuk 

meninggalkan hal-hal yang kurang menyenangkan yang berhubungan dengan 

orang lain serta menumbuhkan pikiran, perasaan, dan hubungan timbal balik yang 

positif dengan orang lain yang melakukan suatu tindakan secara tidak adil. 

Pemaafan tidaklah mudah, butuh waktu dan keinginan yang kuat dari 

individu untuk memberi maaf. Kemampuan internal individu untuk memanajemen 

diri merupakan salah satu faktor paling efektif untuk meningkatkan pemaafan 

(Nashori, 2014) dan setiap individu memiliki kemampuan atau batasan yang 

berbeda-beda. Tidak semua individu memiliki dorongan yang sama untuk 

memaafkan. Ada sebagian yang mudah untuk memaafkan dan tak sedikit pula 

yang sulit untuk memberikan pemaafan. Ada individu yang tanpa diminta untuk 

memaafkan namun ia dengan suka rela sudah memaafkan dan ada individu yang 
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belum akan memaafkan sebelum orang yang bersalah merasa sangat menyesal dan 

berupaya untuk meminta maaf dengan ketulusan. 

Menghapus dan melupakan perilaku jahat orang lain merupakan elemen 

penting dalam pemaafan (Khasan, 2017), sebagaimana digambarkan oleh Nashori 

(2008), bahwa pemaafan adalah menghapus luka atau bekas-bekas luka dalam 

hati. Boleh jadi ingatan luka yang memilukan dimasa lalu masih ada, tetapi 

persepsi kejadian yang menyakitkan hati telah terhapuskan. 

Islam sangat menganjurkan seseorang untuk saling memaafkan 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Imran ayat 134, yaitu: 

                        

          

Yang artinya “(yaitu) orang yang berinfak, baik diwaktu lapang maupun 

sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 

orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan” (QS. Al-

Imran:134). 

Dari ayat tersebut mengandung makna bahwa kita sebagai manusia 

hendaknya kita menahan amarah dan senantiasa untuk memaafkan orang lain 

karena Allah SWT mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi itulah salah satu 

petingnya individu untuk memiliki sifat forgiveness atau saling memaafkan. 

Selain itu Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 149, 

yaitu: 

                          

Artinya: “jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau Menyembunyikan 

atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Pema'af lagi Maha Kuasa”. (QS. An-Nisa’: 149) 
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Selain sikap husnudzon dan pemaafan pendidikan akhlak juga sangat 

diperlukan bagi tiap muslim, sehingga dengan adanya pendidikan akhlak bagi tiap 

muslim diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai dari pendidikan akhlak 

tersebut. Didalam agama Islam pendidikan akhlak sangat diperlukan, yaitu 

sebagai media untuk pembelajaran dalam membentuk, membina, dan mendidik 

siswa-siswi menjadi peserta didik yang memiliki akhlakul karimah sehingga 

terbentuk menjadiinsan muda disuatu bangsa yang diharapkan mampu untuk 

memperbaiki kesejahteraan suatu bangsa dan negara nantinya. 

Dalam pengamalan dari nilai-nilai pendidikan akhlak yang telah 

disampaikan guru kepada siswa pemahaman siswa akan pentingnya peran nilai 

pendidikan akhlak ini sendiri sangat dibutuhkan, terlebih lagi, siswa harus 

memiliki persepsi yang sejalan dengan peran nilai pendidikan akhlak ini sendiri. 

Namun hal ini juga tidak akan berhasil jika persepsi remaja atau siswa-

siswi akan pentingnya penanaman nilai pendidikan akhlaq dari guru kepada siswa 

ini rendah. Besar harapannya jika persepsi siswa akan pentingnya peran guru 

dalam menyampaikan pendidikan akhlak juga tinggi. Sehingga siswa-siswi akan 

lebih maksimal dalam pengamalannya. Sehingga dengan besarnya kesadaran 

siswa akan pentingnya pengamalan nilai-nilai pendidikan akhlak serta pentingnya 

perilaku husnudzon dapat memberikan sumbangsih yang relevan kepada sikap 

pemaafan bagi siswa. 

Nashori (2012) dalam Penelitian Rahmi Fatmawati (2017), dari Program 

Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia yang berjudul “Hubungan Agreeableness (kebaikan hati) dan 

Forgiveness (pemaafan) pada Mahasiswa”mengembangkan pemaafan dari 

dimensi Baumeister, dkk (1998) menjadi tiga dimensi yaitu: a) dimensi 

emosional, b) dimensi kognisi dan c) dimensi interpersonal. Selanjutnya peneliti 

mengangkat 3 dimensi tersebut sebagai aspek dalam sikap forgiveness (pemaafan) 

Ali (2000), menyatakan bahwa dalam garis besarnya akhlak terbagi dalam 

dua bagian, pertama adalah akhlak terhadap Allah dan kedua adalah akhlak 

terhadap makhluk-Nya. Ruang lingkup akhlak sama dengan ruang lingkup ajaran 

islam itu sendiri, terlebih lagi, setiap lini ajaran islam berhubungan dengan akhlak. 
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Begitupun pola kehidupan ajaran islam sangat berkaitan erat dengan akhlak 

sebagai bentuk perilaku ilam. Akhlak dalam islam mencakup berbagai aspek, 

antara lain: a) Akhlak kepada Allah, b) Akhlak kepada sesama manusia dan c) 

Akhlak kepada lingkungan 

Menurut Rusydi (2012)  dalam penelitian Tika Apriani Tonote (2017) dari 

Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas 

Islam Indonesia yang berjudul “Hubungan Antara Khusnudzon dengan 

Kebahagiaan pada Ibu Hamil”, aspek husn al-zhann dalam islam terdiri dari dua 

aspek, yaitu berprasangka baik kepada Allah (husn al-zhann ni Allah) dan 

berprasangka baik kepada sesama manusia (husn al-zhann bi al-mu’minin).  

Maka dari itu, melihat penting persoalan ini, peneliti ingin meneliti tentang 

“Hubungan pendidikan akhlak dan perilaku husnudzon (berbaik sangka) dengan 

sikap forgiveness (pemaafan)”. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian 

kuantitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

skala pendidikan akhlak, skala  husnudzan dan skala forgiveness. Skala penelitian 

ini berupa skala tertutup, dimana subjek dapat memilih jawaban yang paling 

sesuai dengan dirinya pada kolom yang telah disediakan berdasarkan pernyataan 

yang telah disajikan. Menurut Mahmud (Setyaningrum, 2015) skala adalah alat 

yang disusun dan digunakan oleh peneliti untuk mengubah respon tentang suatu 

variabel kualitatif menjadi data kuantitatif. Data yang dapat dikumpulkan melalui 

instrumen skala diantaranya yaitu data tentang sikap, motivasi, minat, dan 

penilaian. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI 

SMAN Gondangrejo, Karanganyar sejumlah ±315 dan diambil sampel sebanyak 

77 siswa. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Random sampling yaitu secara random apabila setiap subjek dalam populasi 

memiliki peluang yang sama besar untuk terpilih menjadi sampel. Arikunto 

(2006) menjelaskan bahwa “Jika jumlah responden kurang dari 100, lebih baik 
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semua dijadikan sampel, tetapi jika responden lebih dari 100 maka dapat diambil 

10-15% atau 20- 25%.  

Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2013 dengan 

formula Aiken’s V, dimana apabila terdapat aitem memiliki validitas kurang dari 

0,6 maka aitem tersebut dinyatakan tidak valid atau gugur. Uji reliabilitas dari 

ketiga skala dihitung dengan teknik Alpha Cronbach untuk mengetahui koefisien 

reliabilitasnya. Menurut hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa skala pendidikan 

akhlak tidah reliabel dengan nilai Alpha (α) sebesar 0,60 dengan jumlah aitem 15 

aitem, skala husnudzon tergolong reliabel dengan nilai Alpha (α) sebesar 0,660 

dengan jumlah aitem 19 aitem dan skala forgiveness tergolong reliabel dengan 

nilai Alpha (α) sebesar 0,684 dengan jumlah aitem 12 aitem. Selanjutnya hasil 

penelitian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis 

regresi ganda dengan bantuan program SPSS for Windows. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda, diperoleh nilai Koefisien Korelasi (R) 

sebesar 0,486 dan nilai F (hitung) sebesar 11.411 serta nilai signifikansi 0,000 

dimana p<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pendidikan akhlak dan husnudzon dengan forgiveness, maka dari itu hipotesis 

mayor yang diajukan peneliti diterima. Hasil tersebut senada dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Zulfi (2018), yang memperoleh hasil bahwa terdapat 

hubungan positif antara religiusitas dan pemaafan pada Mahasiswa, dimana 

semakin tinggi nilai religiusitas, maka semakin tinggi pula pemaafan pada 

mahasiswa. dimana aspek yang paling berpengaruh dengan pemaafan adalah 

aspek ibadah. 

Dari hasil analisis regresi ganda antara variabel pendidikan akhlak dengan 

forgiveness diperoleh hasil nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,309 dan sig. (1-

tailed) 0,003 (p<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara variabel pendidikan akhlak dengan forgiveness. Hal ini 

berarti semakin besar kesadaran siswa akan pentingnya penerapan pendidikan 

akhlak maka akan semakin besar siswa memliki kesadaran untuk saling 
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memaafkan, begitu pula sebaliknya, jika kesadaran siswa akan pentingnya 

penerapan nilai pendidikan akhlak semakin kecil, maka akan semakin kecil pula 

kesadaran siswa untuk saling memaafkan. Hasil penelitian ini juga senada dengan 

penelitian Khusna & Fauziah (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kecerdasan spiritual dengan pemaafan pada 

guru sekolah dasar di Kecamatan Pringsurat. Artinya bahwa semakin tinggi 

kecerdasan spiritual guru, maka semakin besar pula pemaafannya. Sebaliknya jika 

semakin rendah kecerdasan spiritual guru, maka akan semakin rendah tingkat 

pemaafan. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Firman Allah dalah Al-Qur’an Surah 

Al-Araf (7) ayat 199, yaitu:  

                   

Artinya:  “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-Araf: 199) 

Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Allah memerintahkan 

kepada hamba-Nya untuk menjadi pemaaf dan menyeru orang untuk mengerjakan 

ma’ruf atau kebaikan. Sehingga sudah sepantasnya bagi kita sebagai hamba Allah 

untuk memiliki amal dan perbuatan yang baik (Akhlak yang baik). 

Dan dalam Al-Qur’an Surah Asy Syura (42) ayat: 40, yaitu: 

                              

       

Artinya: “dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang 

siapa memaafkan dan berbuat baik.  Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (QS. Asy Syura: 40) 

Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang 

berbuat jahat kepadanya. Maka dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa 
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Allah memuliakan orang yang memaafkan kepada orang yang telah berbuat jahat 

kepadanya. Sebagaimana juga dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syura (42) ayat 43, 

yaitu: 

                

Artinya: “ tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya 

(perbuatan ) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan.” (QS. Asy-

Syura: 43) 

Hasil analisis data antara variabel husnudzon dan forgiveness diperoleh nilai 

koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,480 dan hasil (p) pada sig. (1-tailed) sebesar 

0,000 (p<0,05) yang artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

variabel husnudzon dengan forgiveness.  Hasil penelitian ini juga senada dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Fatmawati (2017) yang menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi positif antara agreeableness (kebaikan hati) dan forgiveness 

(Pemaafan) dengan perolehan nilai (r) sebesar 0,493 dan (p) sebesar 0,000 dimana 

p<0,05 dengan kontribusi variabel agreeableness (kebaikan hati) pada pemaafan 

sebesar 24,3%. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kebaikan hati 

seseorang maka semakin tinggi pula pemaafan yang dimiliki. 

Takaku dalam Wardhati & Fathurrochman (2006) menjelaskan bahwa 

pemaafan pada umumnya menyimpulkan bahwa pelaku telah merasa bersalah dan 

tidak bermaksud menyakiti, sehingga ia mencari penyebab lain dari peristiwa 

yang menyakitkan itu. Perubahan penilaian terhadap peristiwa yang menyakitkan 

ini memberikan reaksi positif yang kemudian akan memunculkan pemberian maaf 

terhadap pelaku. Hal ini sangat sesuai dengan konsep islam Husnudzon, orang 

yang menjadi korban atau yang tersakiti tidak serta merta memberikan penilaian 

negatif kepada pelaku, namun berusaha untuk mencari alasan atau penyebab 

berdasarkan penilaian yang positif kenapa pelaku melakukan hal tersebut kepada 

orang yang tersakiti tersebut. Sehingga memudahkan orang yang tersakiti tadi 

untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Utami (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 
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sangat signifikan antara kepercayaan interpersonal dengan pemaafan dalam 

hubungan persahabatan. 

Begitupula Allah sudah menjelaskan untuk tidak saling berprasangka buruk 

dan mencari-cari kesalahan pada sesama dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat (49) 

ayat 12 yaitu: 

                         

                         

                 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-

cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah 

seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? 

Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al - 

Hujurat: 12) 

Variabel forgiveness memiliki rerata hipotetik (RH) sebesar 30 dan rerata 

empirik (RE) sebesar 35,78. Berdasarkan kategorisasi variabel skala forgiveness, 

terdapat 15,6% (12 subjek) berada di kategori yang memiliki sikap pemaafan 

sangat tinggi, sebesar 53,2% (41 subjek) berada diketegori yang memiliki sikap 

pemaafan tinggi, sebesar 29,9% (23 subjek) berada dikategori yang memiliki 

sikap pemaafan sedang, sebesar 1,3% (1 subjek) berada dikategori yang memiliki 

sikap pemaafan rendah dan tidak ada subjek yang berada dikategori yang 

memiliki sikap pemaafan sangat rendah. 

Variabel pendidikan akhlak memiliki rerata hipotetik (RH) sebesar 37,5 dan 

rerata empirik (RE) sebesar 50,53. Berdasarkan kategorisasi variabel skala 

pendidikan akhlak, terdapat sebanyak 39 subjek (50,6%) yang berada dikategori 
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pendidikan akhlak sangat tinggi, sebanyak 38 subjek (49,4%) berada dikategori 

pendidikan akhlak tinggi dan tidak ada subjek yang berada dikategori pendidikan 

akhlak sedang, rendah dan sangat rendah. 

Variabel husnudzon (berbaik sangka) memiliki rerata hipotetik (RH) sebesar 

47,5 dan rerata empirik (RE) sebesar 61,88. Berdasarkan kategorisasi variabel 

skala husnudzon, terdapat sebanyak 22 subjek (28,6%) yang berada dikategori 

memiliki perilaku husnudzon sangat tinggi, sebanyak 52 subjek (67,5%) berada 

dikategori memiliki perilaku husnudzon tinggi, sebanyak 3 subjek (3,9%) berada 

dikategori memiliki perilaku husnudzon sedang dan tidak ada subjek yang berada 

dikategori memiliki perilaku husnudzon rendah dan sangat rendah. 

Berdasarkan hasil analisa variabel pendidikan akhlak dengan forgiveness 

diperoleh hasil koefisien regresi (Beta) sebesar 0,082  dan koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,309 sehingga diperoleh sumbangan efektif sebesar 2,6% . pada variabel 

husnudzon dengan forgiveness diperoleh hasil analisa bahwa koefisien regresi 

(Beta) sebesar 0,438 dan koefisien korelasi (r) sebesar 0,480 sehingga diperoleh 

sumbangan efektif sebesar 21%. Maka total sumbangan efektif dari variabel 

pendidikan akhlak dan husnudzon kepada variabel forgiveness sebesar 23,6%. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, 

maka terdapat kesimpulan bahwa: Terdapat hubungan yang signifikan antara 

pendidikan akhlak dan husnudzon dengan forgiveness. Terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara pendidikan akhlak dengan forgiveness. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi kesadaran siswa akan pentingnya penerapan nilai-nilai pendidikan 

akhlak, maka semakin tinggi pula forgiveness (pemaafan) siswa. Terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara husnudzon dengan forgiveness. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi perilaku husnudzon pada siswa, maka akan semakin 

tinggi pula sikap forgiveness (pemaafan) pada diri siswa. Sumbangan efektif (SE) 

pendidikan akhlak dan husnudzon dalam mempengaruhi forgiveness diperoleh 

nilai R square sebesar 0,236 (23,6%). Sumbangan efektif (SE) pendidikan akhlak 

dalam mempengaruhi variabel forgiveness sebesar 2,6% dan untuk sumbangan 
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efektif (SE) husnudzon dalam mempengaruhi variabel forgiveness sebesar 21%. 

Kemudian masih terdapat 76,4% faktor lain yang berkontribusi untuk 

mempengaruhi forgiveness (pemaafan) pada siswa kelas XI di SMA Negeri 

Gondangrejo.  
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