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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pemaafan 

1. Definisi  Pemaafan 

Secara terminologis, kata dasar pemaafan adalah maaf dan kata maaf 

adalah kata saduran dari bahasa Arab, al’afw. Kata ini dalam al-Quran 

terulang sebanyak tiga puluh empat kali. Maaf adalah proses aktif dalam 

pikiran dan perangai seseorang yang telah merasa hatinya disakiti orang lain 

(MacIntosh dalam Smedes, 1991). 

Nashori (2008) menjelaskan pemaafan adalah menghapus luka atau 

bekas-bekas luka dalam hati. Boleh jadi ingatan kejadian yang memilukan di 

masa lalu masih ada, tetapi persepsi kejadian yang menyakitkan hati telah 

terhapuskan. Menurut Soesilo (2006) pemaafan adalah kesembuhan dari 

ingatan yang terluka, bukan menghapuskan dan pemaafan sebagai cara 

mengatasi hubungan yang rusak dengan dasar prososial. 

McCullough (1997) mendefinisikan pemaafan sebagai perubahan 

serangkaian motivasional dimana menurunnya motivasi untuk membalas 

dendam terhadap pelaku, motivasi untuk tidak mempertahankan kerenggangan 

hubungan dengan pelaku dan meningkatnya motivasi ataupun keinginan untuk 

berdamai dan berbuat baik dengan pelaku.    

Menurut Enright (dalam Mc Culloough dkk, 2003) Pemaafan adalah 

sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan penghakiman terhadap orang 

yang bersalah dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri tetapi justru 
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merasa kasihan, iba, dan cinta kepada pihak yang menyakiti. Pemaafan 

merupakan upaya untuk mereduksi stres, diartikan sebagai penggantian emosi 

negatif menjadi emosi yang lebih positif (Worthington, 2004). 

McCullough (2000) membedakan pemaafan menjadi dua, yaitu 

pemaafan sebagai sebuah keputusan dan secara emosi. Pemaafan sebagai 

sebuah keputusan membuat individu mampu membebaskan orang yang 

bersalah dari konsekuensi perbuatannya dan melindungi perasaan pribadi 

orang yang menjadi “korban”. Pemaafan secara emosi, individu lebih dapat 

menerima dan berempati dengan kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.  

Snyder (dalam Setyawan, 2007) mengemukakan pemaafan sebagai 

penyusunan pelanggaran yang dialami, di mana individu dihadapkan pada 

pelanggar, pelanggaran, dan sekuel dari pelanggaran, sehingga terjadi 

transformasi terhadap efek negatif menjadi netral atau positif. Sumber 

transgresi, sehingga terjadi transformasi terhadap efek negatif menjadi netral 

atau positif.  Sumber transgresi, atau objek dari pemaafan bisa diri sendiri, 

orang lain atau situasi dimana pandangan seseorang berada pada kendali 

seseorang atau sesuatu (misalnya : penyakit,‟takdir‟ atau bencana alam).  

Pemaafan adalah upaya membuang semua keinginan pembalasan 

dendam dan sakit hati yang bersifat pribadi terhadap pihak yang bersalah atau 

orang yang menyakiti dan mempunyai keinginan untuk membina hubungan 

kembali (Smedes, 1991). 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemaafan adalah menurunnya dorongan untuk berperilaku negatif dan 

meningkatnya keinginan untuk berperilaku ke arah yang lebih baik yang 
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ditandai dengan menurunnya motivasi seseorang untuk menghindar, 

membalas dendam, akan tetapi bertambahnya dorongan untuk membina 

hubungan kembali.  

2. Aspek Pemaafan  

McCullough (1997) membagi perilaku pemaafan kedalam beberapa 

aspek: 

a. Motivasi Menghindar (Avoidance Motivations) 

Menurunnya motivasi untuk menghindari pelaku, membuang 

keinginan untuk menjaga kerenggangan (jarak) dengan orang yang telah 

menyakiti. 

b.  Motivasi Membalas Dendam (Revenge Motivations) 

Menurunnya motivasi untuk membalas dendam terhadap suatu 

hubungan mitra, membuang keinginan untuk membalas dendam kepada 

orang yang telah menyakiti. 

c.  Motivasi Melakukan Niat Baik (Benevolence Motivations) 

Semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai 

dengan orang yang telah menyakiti meskipun pelanggarannya termasuk 

tindakan berbahaya, keinginan untuk berdamai atau melihat well being 

orang yang menyakiti. 

Berdasarkan penjelasan dari aspek McCullough (1997) di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa pemaafan adalah proses ketika seseorang 

mampu mengurangi keinginan untuk menghindari, mampu mengurangi 

rasa dendam dan memiliki keinginan untuk berbuat baik terhadap orang 

yang telah menyakitinya. 
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Pemaafan dalam pernikahan menurut Worthingthon (dalam 

Fincham,  2006) adalah kunci utama dari sebuah pernikahan yang sukses, 

pemaafan dalam pernikahan dapat membantu pasangan untuk mengatasi 

kesulitan yang ada dan mencegah masalah yang akan terjadi di masa 

depan. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemaafan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemaafan. Pertama adalah 

empati (McCullough, 2003). Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut 

merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk emapti 

ini erat kaitannya dengan pengambil alihan peran. Melalui empati terhadap 

pihak yang menyakiti, seseorang dapat memahami perasaan pihak yang 

menyakiti merasa bersalah dan tertekan akibat perilaku yang menyakitkan. 

Dengan alasan itulah beberapa penelitian menunjukkan bahwa empati 

berpengaruh terhadap proses pemaafan. Empati juga menjelaskan variabel 

sosial psikologis yang mempengaruhi pemberian maaf yaitu permintaan maaf 

dari pihak yang menyakiti. Ketika yang bersalah meminta maaf  kepada yang 

disakiti maka hal itu bisa membuat pihak yang disakiti lebih berempati dan 

kemudian termotivasi untuk memaafkannya (McCullough, 1998). 

 Kedua yaitu karakteristik kepribadian (McCullough, 2001). Sikap 

untuk pemaafan merupakan  trait yang ada dalam diri seseorang. Oleh karena 

itu, sikap pemaafan pada tiap individu dipengaruhi oleh tipe kepribadian. Ciri 

kepribadian tertentu seperti ekstrovert seringkali dihubungkan dengan tipe 

yang lebih mudah memaafkan. Seseorang yang memiliki kepribadian 



 

 

16 

extrovert cenderung mempunyai sifat yang menyenangkan dan tidak 

mementingkan diri sendiri sehingga dengan adanya sifat tersebut cenderung 

dapat dapat melakukan pemaafan terhadap pelaku yang menyakiti (Nuran, 

2011). 

Ketiga yaitu kualitas hubungan. Seseorang yang memaafkan 

kesalahan pihak lain yang dilandasi oleh komitmen yang tinggi pada relasi 

mereka. Ada empat alasan mengapa kualitas hubungan berpengaruh terhadap 

perilaku memaafkan dalam hubungan interpersonal. Pertama, pasangan yang 

mau memaafkan pada dasarnya mempunyai motivasi tinggi untuk menjaga 

hubungan. Kedua, dalam hubungan yang erat ada orientasi jangka panjang 

dalam menjalin hubungan diantara mereka. Ketiga, dalam kualitas hubungan 

yang tinggi satu orang dan kepentingan pasangannya menyatu. Keempat, 

kualitas hubungan mempunyai orientasi kolektivitas yang menginginkan 

pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku yang memberikan keuntungan 

diantara mereka (McCullough dkk, 1998) 

Keempat adalah tingkat kelukaan. Beberapa orang menyangkal sakit 

hati yang mereka rasakan untuk mengakuinya sebagai sesuatu yang sangat 

menyakitkan, mereka merasa takut mengakui sakit hatinya karena dapat 

mengakibatkan mereka membenci orang yang sangat dicintainya, meskipun 

melukai. Di sisi lain, banyak orang yang merasa sakit hati ketika 

mendapatkan bukti bahwa hubungan interpersonal yang mereka kira akan 

bertahan lama ternyata hanya sifat sementara. Hal ini sering menimbulkan 
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kesedihan yang mendalam yang akhirnya ketika hal ini terjadi, maka 

pemaafan akan sulit terwujud (Anggraini, 2015). 

Kelima adalah komitmen agama/religiusitas. Studi yang menunjukkan 

bahwa nilai dan praktek keagamaan berhubungan positif dengan sikap yang 

mendukung tindakan memaafkan (Gorsuch & Hao, dalam Nuran, 2011). 

Studi lain yang dilakukan Wuthnow (2009) menunjukkan bahwa kegiatan 

kelompok agama yang bersifat tradisional seperti sharing dan doa bersama, 

terbukti membantu individu memaafkan orang lain. Jika seseorang memiliki 

religiusitas yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan 

mudah memberi maaf. Salah satu bentuk dari sikap sabar dalam menghadapi 

permasalahan adalah dengan memaafkan (Amalianingsih, 2008). 

4. Pemaafan dalam Pernikahan 

Banyak peneliti percaya bahwa memaafkan merupakan hal terpenting 

dalam keberhasilan pernikahan. Berdasarkan survei pada pasangan yang telah 

menikah lebih dari 20 tahun, memaafkan merupakan salah satu faktor kunci 

kelanggengan pernikahan (Fincham dkk, 2002). Secara umum memaafkan 

diyakini dapat membantu pasangan untuk mengatasi kesulitan yang ada dan 

mencegah munculnya masalah di masa depan. Mengingat pentingnya dan 

besarnya kegunaan memaafkan dalam pernikahan, memaafkan telah 

dieksplorasi dan dikaitkan dengan beberapa aspek pernikahan, diantaranya 

adalah konflik, kepuasaan, atribusi, komitmen dan empati (dalam Fincham 

dkk, 2006). 

Dalam kaitannya dengan konflik, Gordhon (Fincham dkk, 2006) 

berpendapat bahwa pemaafan penting dalam situasi dimana telah terjadi 
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konflik dalam pernikahan. Sayangnya, konflik dalam pernikahan terjadi terlalu 

sering sehingga memaafkan mungkin menjadi komponen reguler pernikahan. 

Forgiveness dapat membantu penyembuhan psikis individu melalui 

pengaruhnya dalam menghadirkan perubahan positif, meningkatkan kesehatan 

fisik dan mental, mengenmbalikan sense of personal power dari orang yang 

tersakiti, dan membantu mewujudkan rekonsiliasi antara orang yang tersakiti  

dan orang yang menyakiti Philpot (2006). 

 

B. Kesabaran 

1. Definisi Kesabaran  

Kata sabar berasal dari bahasa Arab „Shabara- Shabura- Shabran-

Shabraatan’ yang berarti : menanggung atau menahan (Al- Jauziyah, 2006). 

Mubarok (2001) mendefinisikan sabar sebagai tabah 

hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan dalam 

jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan. 

Sifat sabar merupakan cara individu dalam menyikapi kehidupan tanpa 

mengeluh, tanpa gelisah, tanpa ada rasa sempit hati saat menghadapi 

kesulitan hidup. Sabar dapat dilakukan dengan cara bersyukur, baik dalam 

kesulitan atau kesenangan hidup. Sifat sabar tergolong positif yang 

diterangkan dalam Al-Qur‟an. Seseorang bisa saja rendah hati, sederhana, 

baik budi, taat atau patuh, namun kebahagiaan ini hanya akan berharga 

apabila individu menggabungkannya dengan kesabaran.  

Sifat sabar dimiliki oleh manusia sebagai kepribadian, kepribadian 

yang dimiliki seseorang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Sikap dan 
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perilaku seseorang menunjukkan kepribadiannya. Motivasi kepribadian 

terbentuk karena adanya lima kebutuhan pokok yang terdapat dalam psikologi 

humanistik (Koeswara, 2011). 

Al Ghazali (dalam Al-Jauziyah, 2006) mengatakan bahwa sabar adalah 

suatu kondisi mental dalam mengendalikan nafsu yang tumbuhnya adalah atas 

dorongan ajaran agama. Karena sabar merupakan kondisi mental dalam 

mengendalikan diri, maka sabar merupakan salah satu tingkatan yang harus di 

jalan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sabar mempunyai tiga unsur, 

yaitu ilmu, hal, dan amal. Ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kesadaran 

dalam agama dan memberi manfaat bagi pasangan suami istri dalam 

menghadapi segala problem kehidupan rumah tangga. Pengetahuan yang 

demikian seterusnya menjadi milik hati. Keadaan hati yang memiliki 

pengetahuan demikian disebut hal.  

Kesabaran berarti suatu kombinasi sikap mental yang terfokus pada 

tujuan yang terukur, kegigihan dalam berjuang, dan persistent (tekun). 

Kesabaran adalah kemampuan individu dalam mengendalikan perasaan dan 

perilaku. Sabar seringkali diartikan dengan bersedia menderita, bersikap tabah 

dan mengalah (Setyawati, 2009). Kesabaran mempunyai pengertian 

kemampuan individu dalam mengendalikan perasaan dan perilaku. Sabar 

seringkali diartikan dengan bersedia menderita, bersikap tabah, dan mengalah 

(Setyawati, 2009).  

El Hafiz, Rozi, Mundzir dan Pratiwi (2001) Kesabaran adalah respon 

awal yang aktif dalam menahan emosi, pikiran, perkataan dan perbuatan yang 
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taat pada aturan untuk tujuan kebaikan dengan didukung oleh optimis, pantang 

menyerah, semangat mencari informasi/ilmu, memiliki semangat untuk 

membuka alternatif solusi, konsisten, dan tidak mudah mengeluh. 

Subandi (2011) mengatakan sabar adalah kemampuan individu dalam 

mengendalikan dirinya, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi, tidak berkeluh kesah terhadap masalah yang ada serta gigih dan ulet 

untuk mencapai suatu tujuan kebaikan.  

Kesabaran adalah kemampuan individu dalam mengatur, 

mengendalikan, mengarahkan (pikiran, perasaan dan tindakan), serta 

mengatasi berbagai kesulitan secara komprehensif dan integrative dengan 3 

kunci utama yaitu teguh, tabah, dan tekun (Yusuf, 2010). Menurut Agte dan 

Chiplonkar (2007) kesabaran dapat digambarkan sebagai ketenangan, 

pengendalian diri, dan kesediaan atau kemampuan untuk sabar menghadapi 

kelambatan. 

Dari beberapa pengertian kesabaran dapat disimpulkan bahwa 

kesabaran adalah tahan dalam menghadapi penderitaan, tidak lekas marah, 

tidak berputus asa, bersikap tabah, mengalah dan suatu kombinasi sikap 

mental yang terfokus pada tujuan perubahan, kegigihan dalam berjuang dan 

tekun. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kesabaran adalah 

kemampuan seseorang untuk mengatur, mengendalikan, mengarahkan dan 

mengatasi permasalahan atau kesulitan saat dihadapkan pada permasalahan 

yang ada didalam rumah tangga. 

 



 

 

21 

2. Aspek-aspek Kesabaran 

Subandi (2011) meneliti sebuah konsep sabar dari sisi psikologis 

antara lain : 

a. Pengendalian diri 

Adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan 

mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah 

konsekuensi positif. Yaitu ketika seseorang mampu dalam mengendalikan 

dirinya sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang akan menimbulkan 

perilaku negatif.  

b. Ketabahan 

Adalah kemampuan untuk bertahan dan tidak berputus asa dari 

peristiwa buruk atau musibah dan bisa mengambil hikmah dari apa yang 

terjadi untuk bisa bangkit kembali. Yaitu bagaimana seseorang dapat 

bertahan dan mengambil hikmah dari setiap permasalahan yang terjadi 

dalam kehidupannya. 

c. Kegigihan 

Adalah keteguhan menjalankan sesuatu atau tidak menyerah. Yaitu 

bagaimana seseorang selalu berusaha dengan baik dan tidak mudah 

menyerah untuk mencapai sesuatu walaupun banyak permasalahan yang 

menerpa. 

d. Menerima kenyataan 

Adalah sejauh mana seseorang mampu untuk menerima keadaan. 

Yaitu bagaimana seseorang mampu menerima segala sesuatu yang telah 
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diusahakan sebelumnya walaupun hasil itu tidak sesuai keinginan 

sekalipun. 

e. Ketenangan lahir dan bathin 

Adalah suatu keadaan atau kondisi untuk mencapai tingkat 

kedewasaan dari perkembangan emosional. Yaitu bagaimana seseorang 

mampu untuk tetap bersikap tenang terhadap permasalahan yang terjadi 

dalam kehidupan nya serta mampu mengontrol emosi dengan baik.  

Berdasarkan penjelasan dari aspek Subandi (2011) di atas dapat 

disimpulkan bahwa kesabaran adalah kemampuan individu dalam 

menahan diri dari rasa amarah, mengatur, mengendalikan, menerima 

keadaan dengan tabah, berusaha gigih dan tenang dalam mengatasi 

masalah. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Secara umum harapan seseorang untuk menikah adalah mendapatkan 

kebahagiaan dengan pernikahan yang kekal dan harmonis. Namun kenyataannya 

harapan-harapan dalam pernikahan tersebut tidak selalu mudah untuk diwujudkan. 

Hambatan dalam mewujudkan harapan muncul ketika permasalahan hadir 

ditengah kehidupan pernikahan. Masalah terjadi ketika pasangan melakukan 

kesalahan yang sangat mungkin menyebabkan seorang individu merasa sakit hati. 

Kesalahan tersebut dapat bermula dari hal kecil yang akhirnya menumpuk hingga 

akhirnya menjadi besar, seperti masalah keuangan, pemilihan kerja, kebiasaan/ 
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perilaku pasangan, pemenuhan kebutuhan seksual serta perencanaan masa depan 

(Wardhani, 2012).  

Solusi yang yang baik dalam mengatasi permasalahan dalam pernikahan 

tersebut adalah dengan saling memaafkan. Namun, tidak semua orang mau dan 

mampu secara tulus memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Proses 

pemaafan memerlukan kerja keras, kemauan kuat dan latihan mental karena 

terkait dengan emosi manusia yang fluktuatif, dinamis dan sangat reaktif terhadap 

stimulant luar.  

McCullough (1997) mendefinisikan pemaafan sebagai perubahan 

serangkaian motivasional di mana menurunnya motivasi untuk membalas dendam 

terhadap pelaku, motivasi untuk tidak mempertahankan kerenggangan hubungan 

dengan pelaku dan meningkatnya motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dan 

berbuat baik dengan pelaku. Dalam pemaafan idealnya sikap dan perasaan negatif 

memang harus digantikan dengan sikap dan perasaan positif, namun pada 

kenyataannya hal ini tidak mudah dilakukan apalagi secara cepat. Selalu ada 

permasalahan psikologis di antara dua pihak yang pernah mengalami keretakan 

hubungan akibat suatu permasalahan.  

McCullough (2007) mengatakan bahwa pemaafan merupakan perubahan 

seseorang dalam emosi, motivasi atau perilaku mengenai hubungan 

interpersonalnya seperti orang berpikir, merasakan atau bertindak lebih secara 

positif dan lebih sedikit secara negatif kepada pelaku. Pasangan suami atau istri 

yang  tersakiti hatinya kadang merasa emosi dan berniat untuk membalas dendam. 

Hal negatif tersebut bisa dialihkan menjadi hal yang positif jika seseorang yang 
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tersakiti tersebut bersabar dan berbesar hati mau untuk memaafkan kesalahan 

pasangan yang telah menyakiti hatinya. 

Ada tiga aspek dalam pemaafan menurut McCullough (1997) yaitu 

Motivasi Menghindar (Avoidance Motivation) semakin menurun motivasi untuk 

menghindari pelaku, membuang keinginan untuk menjaga kerenggangan (jarak) 

dengan orang yang telah menyakiti. Kedua, Motivasi Membalas Dendam 

(Revenge Motivations) dimana semakin menurun motivasi  untuk membalas 

dendam terhadap suatu hubungan mitra, membuang keinginan untuk balas 

dendam kepada orang yang telah menyakiti. Ketiga, aspek memaafkan adalah 

Motivasi Melakukan Niat Baik (Benevolence Motivations) semakin termotivasi 

oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai dengan pelaku meskipun 

pelanggarannya termasuk tindakan berbahaya, keinginan untuk berdamai atau 

melihat well being orang yang menyakiti. 

Menurut Worthington dan Wade (dalam Munthe, 2013) salah satu faktor 

yang mempengaruhi pemaafan seseorang adalah komitmen agama/religiusitas. 

Dalam studi ilmiah ditemukan bahwa agama cenderung secara positif mendorong 

orang untuk memaafkan kesalahan dirinya sendiri maupun kesalahan orang lain 

(McCulluogh, 2000). Menurut Amalianingsih (2008), jika seseorang memiliki 

religiusitas yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mudah 

memberi maaf, dimana memaafkan itu sendiri adalah satu bentuk sikap sabar 

dalam menghadapi suatu permasalahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh El Hafiz, Al Maududi & Amalina (2015) 

menunjukkan bahwa religiusitas seseorang dapat meningkatkan kemampuannya 

dalam mengatasi konflik interpersonal. Kemampuan individu dalam mengatasi 

konflik interpersonal ini tidak dapat bekerja optimal tanpa ada kotribusi yang 
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relevan, yaitu kesabaran. Kumala dan Trihandayani (2015) mengatakan bahwa 

individu yang sabar akan mampu mengelola pemikiran negatifnya terhadap 

pasangan dan kondisi pernikahannya menjadi suatu hal yang positif. Pemikiran 

positif ini mengarahkan individu untuk membuka diri terhadap penemuan solusi 

dalam menghadapi masalah yang timbul dalam kehidupan berkeluarga. 

Berbeda dengan pemaafan, sabar adalah respon awal yang aktif dalam 

menahan emosi, pikiran, perkataan dan perbuatan yang taat pada aturan untuk 

tujuan kebaikan yang didukung oleh optimis, pantang menyerah, semangat 

mencari informasi/ilmu, dan memiliki semangat terbuka terhadap solusi, konsisten 

serta tidak mudah mengeluh ( El Hafiz, 2012). Individu yang didalamnya terdapat 

sifat kesabaran akan lebih mudah memaafkan seseorang karena individu yang 

mempunyai sifat kesabaran adalah seseorang yang taat pada aturan untuk tujuan 

kebaikan yang didukung oleh optimis, memiliki semangat terbuka terhadap solusi, 

konsisten serta tidak mudah mengeluh, sehingga dengan kesabaran yang 

dimilikinya tersebut akan lebih mudah memaafkan seseorang yang telah berbuat 

salah terhadapnya. 

Sabar diartikan sebagai perilaku aktif dan didorong oleh sikap optimis, 

serta daya tahan yang tinggi. Dengan sabar, pasangan suami istri dapat bertahan 

menghadapi masalah yang ada dan secara aktif mencari alternatif solusi yang tepat 

(El Hafiz, 2012). Psikologi kesabaran adalah kemampuan untuk menahan emosi, 

pikiran, perkataan dan perilaku. Menurut Amalianingsih (2008), sabar merupakan 

salah satu elemen religiusitas yang dapat mempengaruhi pemaafan. Dalam 

penelitian ini, sabar dan pemaafan diasumsikan berhubungan posistif.  Dengan 

bersabar, individu mampu menahan emosi yang dirasakan saat terjadi konflik 

interpersonal dengan pasangannya. Tertahannya emosi di dalam diri inidividu 
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dapat memberi pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku individu dalam 

menyikapi permasalahan yang terjadi, seperti tidak membalas pasangan dengan 

perbuatan buruk, tetap menghargai pasangan, tetap ingin menjaga hubungan baik 

dengan pasangan dan menginginkan berdamai dengan pasangan. Dengan, individu 

yang memiliki kesabaran yang baik akan lebih mudah memaafkan pasangannya. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian teoritis diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah 

adanya hubungan kesabaran dengan pemaafan dalam pernikahan. Ini berarti 

bahwa tinggi rendahnya kesabaran pasangan dalam suatu pernikahan berkaitan 

dengan tinggi rendahnya pemaafan mereka. Dengan kata lain, semakin tinggi 

kesabaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri, maka semakin tinggi juga 

pemaafannya. Sebaliknya, semakin rendah kesabaran yang dimiliki oleh pasangan 

suami istri, maka semakin rendah pula pemaafannya. 


