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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERILAKU MEMAAFKAN

1. Pengertian Perilaku Memaafkan

Menurut McCollough, Worthington dan Rachal (1997:321) perilaku

memaafkan merupakan suatu perubahan motivasi dimana individu menjadi

semakin menurun motivasi untuk membalas dendam terhadap pelaku

pelanggaran, semakin menurun motivasi untuk menghindari pelaku, dan semakin

termotivasi oleh niat baik. Individu baru dikatakan memaafkan menurut

McCollough apabila ia telah mampu melepaskan perasaan-perasaan negatifnya

dan berusaha untuk membangun hubungan yang baik kembali.

Menurut Thompson (2005:318), memaafkan merupakan suatu gambaran

dari sebuah peristiwa pelanggaran dimana respon seseorang terhadap pelaku

pelanggaran, peristiwa pelanggaran serta akibat dari pelanggaran tersebut diubah

dari negatif menjadi positif. Sumber pelanggaran tersebut dan objek pemaafan

dapat berasal dari diri sendiri, orang lain ataupun situasi (misalnya sebuah

penyakit atau bencana alam).

Menurut Enright (dalam McCollough dkk, 2003:540) perilaku memaafkan

sebagai upaya penanggulangan dampak negatif dan penghakiman terhadap pelaku,

dengan tidak menyangkal rasa sakit itu namun dengan menunjukkan bentuk rasa

kasihan, perdamaian dan cinta. Hal senada diungkapkan oleh Sianturi (2012:3)

menyatakan memaafkan merupakan suatu cara untuk membebaskan individu dari
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rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam dengan cara menunjukkan

kasih sayang dan kebaikan kepada seseorang yang telah menyakiti individu

tersebut.

Gani (2010:17) menyatakan memaafkan merupakan suatu proses

melepaskan rasa nyeri, kemarahan dan dendam yang disebabkan oleh pelaku

pelanggaran. Hal ini akan membantu individu untuk menghilangkan segala

pikiran dan perasaan negatif terhadap pelaku sehingga individu dapat hidup lebih

tenang dan bahagia.

Hargrave dan Sells (dalam Lopez dan Snyder, 2003:306) mengungkapkan

bahwa memaafkan merupakan suatu upaya untuk memulihkan cinta dan

membangun kepercayaan korban kepada pelaku pelanggaran dalam hubungannya

dengan tindakan yang dapat dipercaya, sehingga korban dan pelaku dapat

memulai hubungan ke arah yang lebih baik.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

perilaku memaafkan merupakan kesediaan individu untuk menghapus keinginan

untuk membalas dendam, serta menghapus keinginan untuk menghindari pelaku

dan individu memiliki kesediaan untuk berdamai dengan orang yang telah

menyakitinya.

2. Dimensi-dimensi Perilaku memaafkan

Dimensi forgiveness yang dikemukakan dalam penelitian ini didasarkan pada

tiga bentuk dorongan yang terdiri avoidance motivation, revenge motivation dan

benevolence motivation (McCollough, Root dan Cohen 2006;889).
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a. Avoidance Motivation

Secara psikologis dorongan ini ditandai dengan keinginan atau usaha individu

untuk menghindari diri dari pelaku pelanggaran.

b. Revenge Motivation

Secara psikologis motivasi atau dorongan ini ditandai dengan keinginan

individu untuk melakukan tindakan balas dendam terhadap segala perlakuan

buruk yang diterima dari pelaku.

c. Benevolence motivation

Secara psikologis dorongan ini ditandai dengan keinginan untuk berdamai

dan individu memiliki keinginan untuk berbuat baik dengan pelaku meskipun

pelanggaran atau tindakan yang diterima termasuk dalam tindakan yang

membahayakan. Dengan adanya dorongan untuk berdamai ini akan

membantu individu untuk menghapus segala bentuk keinginan negatif, seperti

keinginan untuk menghindari diri dari pelaku dan keinginan untuk membalas

dendam. Oleh karena itu, individu yang memaafkan adalah individu yang

memiliki dimensi benevolence motivation yang tinggi dan disisi lain memiliki

dimensi avoidance dan revenge motivation yang rendah.

Sedangkan Beumeister, Exline, dan Sommer (dalam Worthington, 1998:79)

mengemukakan bahwa terdapat dua dimensi dalam perilaku memaafkan yaitu :

a. Dimensi Intrapersonal ( Intrapsychic State)

Dimensi ini melibatkan aspek emosi dan kognisi dari pemaafan. Pada dimensi

ini terjadi pada korban atau dalam diri individu yang secara emosional dan
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kognitif berusaha berdamai dengan rasa sakitnya. Dimensi intrapersonal ini

dikategorikan bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Pemaafan hanya melibatkan korban tanpa pelaku

2) Melibatkan kemarahan

3) Mempertahankan kebencian (misal dendam)

4) Mengganti rasa sakit dengan pikiran positif

b. Dimensi interpersonal (Interpersonal Act)

Dimensi ini melibatkan aspek sosial dari pemaafan. Pada dimensi

interpersonal individu lebih melihat bahwa memaafkan orang lain merupakan

tindakan sosial antara sesama manusia, karena dapat menjadi salah satu

langkah untuk membangun kembali dan mengembalikan hubungan kondisi

dimana sebelum peristiwa yang menyakitkan itu terjadi. Proses pemaafan

secara interpersonal ini meliputi :

1) Pemaafan melibatkan korban dan pelaku

2) Tidak melibatkan dendam atau meminta ganti rugi

3) Siap untuk kembali memulai hubungan

Sedangkan menurut Fincham (2004:73) dimensi perilaku memaafkan terbagi

menjadi dua bagian, yaitu

a. Menghindari kemarahan atau dendam

Dimensi ini hampir sama dengan dimensi intrapersonal, merupakan dimensi

dimana seseorang berusaha berdamai dengan perasaan negatifnya. Dengan

kata lain korban mencoba melakukan penghindaran sehingga tidak mencoba

membalas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku.
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b. Meningkatkan motivasi kebaikan atau kemurahan hati dan rekonsiliasi.

Dimensi ini merupakan dimensi interpersonal, setelah korban mencoba

menghentikan kemarahannya, korban akan mencoba melakukan rekonsiliasi

sebagai langkah untuk menjalin kembali hubungannya dengan pelaku

pelanggaran.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memaafkan

McCollough (1998:1587) mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor

yang mempengaruhi perilaku memaafkan, yaitu;

a. Faktor sosial kognitif

Faktor sosial kognitif merupakan faktor penentu seseorang untuk memaafkan.

Dimana seseorang berpikir dan mengingat dengan jelas kronologis peristiwa

yang terjadi, dan dalam proses ini berupa empati terhadap pelaku yang dapat

mempengaruhi seseorang untuk memaafkan peristiwa tersebut. Proses sosial

kognitif ini sendiri dapat berupa empati dan penilaian terhadap pelaku.

Empati terhadap pelaku merupakan salah satu mediator yang paling penting

dalam memaafkan dan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan

seseorang untuk memaafkan (McCullough dkk, 1997:326, 1998:1588).

b. Karakteristik peristiwa yang menyakitkan

Tingkat keparahan yang dirasakan individu atas peristiwa yang menyakitkan

juga sangat mempengaruhi seseorang untuk memaafkan. Hal ini didukung

oleh penelitian yang dilakukan oleh Girard and Mullet, Ohbucci, Kamaeda

dan Agaire (dalam McCollough, 2000:43) yang menyimpulkan bahwa

semakin parah peristiwa menyakitkan yang dialami, maka semakin sulit
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individu untuk memaafkan. Artinya memaafkan atau tidaknya seseorang

bergantung pada tingkat kelukaan yang dirasakan oleh korban atau sebanding

dengan besarnya pelanggaran yang dirasakan korban.

c. Kualitas hubungan interpersonal

Individu yang memiliki hubungan interpersonal yang lebih dekat, cenderung

lebih mudah untuk memaafkan dan adanya niat untuk meminta maaf dari

pelaku juga dapat mempengaruhi individu untuk memaafkan pelaku.

Hubungan yang dekat tersebut ditandai seperti kepuasan yang tinggi,

kedekatan dan komitmen (McCollough, 2000:47). Ada beberapa alasan

mengapa kualitas hubungan interpersonal mempengaruhi individu untuk

memaafkan. Pertama, individu lebih bersedia memaafkan karena untuk

menjaga hubungan dekat mereka. Kedua, memiliki orientasi jangka panjang

untuk hubungan mereka dengan mengabaikan rasa sakit untuk menjaga

hubungannya. Ketiga, kualitas hubungan yang tinggi dari masing-masing

individu. Dan yang terakhir, memiliki orientasi yang kolektif dalam

berperilaku untuk memberi manfaat bagi mereka.

d. Karakteristik kepribadian

Kecenderungan untuk memaafkan dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian.

Dalam penelitian sebelumnya telah banyak menggunakan tipe kepribadian

Big Five Personality dan tipe kepribadian Jung seperti ekstrovert dan

introvert.
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Sedangkan Wardhati dan Faturochman (2006:5) merincikan kembali

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemberian maaf yang disimpulkan

dari pendapat beberapa para ahli, yaitu :

a. Empati

Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau

pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan

pengambilalihan 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 (McCullough dkk, 1997:321, 1998:1588, 2003:543)

b. Atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya

Penilaian akan mempengaruhi setiap perilaku individu, artinya bahwa setiap

perilaku itu ada penyebabnya dan penilaian dapat mengubah perilaku individu

(termasuk pemaafan) dimasa mendatang. Pemaaf pada umumnya

menyimpulkan bahwa pelaku telah merasa bersalah dan tidak bermaksud

menyakiti sehingga ia mencari penyebab lain dari peristiwa yang

menyakitkan itu.

c. Tingkat kelukaan

Beberapa orang menyangkal sakit hati yang mereka rasakan untuk

mengakuinya sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Kadang-kadang rasa

sakit membuat mereka takut seperti orang yang dikhianati dan diperlakukan

secara kejam. Mereka merasa takut mengakui sakit hatinya karena dapat
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mengakibatkan mereka membenci orang yang sangat dicintainya, meskipun

melukai. Mereka pun menggunakan berbagai cara untuk menyangkal rasa

sakit hati mereka. Pada sisi lain, banyak orang yang merasa sakit hati ketika

mendapatkan bukti bahwa hubungan interpersonal yang mereka kira akan

bertahan lama ternyata hanya bersifat sementara. Hal ini sering kali

menimbulkan kesedihan yang mendalam.

d. Karekteristik kepribadian

Ciri kepribadian tententu seperti ekstravert menggambarkan beberapa

karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan ekspresi, dan asertif. Karakter

yang hangat, kooperatif, tidak mementingkan diri, menyenangkan, jujur,

dermawan, sopan dan fleksibel juga cenderung menjadi empatik dan

bersahabat. Karakter lain yang diduga berperan adalah cerdas, analitis,

imajinatif, kreatif, bersahaja, dan sopan (McCullough dkk., 2001:195).

e. Kualitas hubungan

Seseorang yang memaafkan kesalahan pihak lain dapat 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 yang tinggi untuk menjaga hubungan. Kedua,

dalam hubungan yang erat ada  orientasi jangka panjang dalam menlain

hubungan di antara mereka. Ketiga, dalam kualitas hubungan yang tinggi

kepentingan satu orang dan kepentingan pasangannya menyatu. Keempat,

kualitas hubungan mempunyai orientasi kolektivitas yang menginginkan
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pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku yang memberikan keuntungan di

antara mereka (McCullough dkk., 1998:1588).

4. Tahapan dalam proses memaafkan

Enright (2001:69) mengungkapkan tahap-tahap proses pemaafan terdiri atas

empat tahapan, antara lain:

a. Menyadari kemarahan

Menyadari kemarahan merupakan tahap dimana individu berusaha untuk

menyadari bahwa saat individu dalam kondisi marah bisa saja sangat

menyakitkan, namun dengan memaafkan bukan berarti berpura-pura bahwa

sesuatu tidak terjadi atau bersembunyi dari perasaan sakit. Individu menderita

karena merasa disakiti dan individu harus jujur kepada dirinya sendiri dan

mengakui bahwa individu sedang menderita atau merasa sakit.

b. Memutuskan untuk memaafkan

Memaafkan membutuhkan pengambilan keputusan dan komitmen dari diri

individu itu sendiri, karena pengambilan keputusan ini merupakan bagian

yang penting dari proses ini, maka Enright (2001:125) membaginya menjadi

tiga bagian, yaitu: melupakan atau meninggalkan masa lalu, berusaha untuk

melihat kepada masa depan, dan memilih untuk melakukan pemaafan.

c. Berusaha untuk melakukan pemaafan

Memutuskan untuk memaafkan tidaklah cukup. Individu harus mengambil

tindakan yang konkrit untuk membuat keputusan itu menjadi nyata.
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d. Menemukan dan melepaskan diri dari penjara emosi

Saat individu menolak untuk memaafkan maka kepahitan, kebencian, dan

kemarahan seperti empat tembok sel penjara dan memaafkan merupakan

kunci yang dapat membuka pintunya dan mengeluarkan individu dari sel

penjara tersebut.

Sedangkan menurut Smedes (1991:19) tindakan memberi maaf berlangsung

dalam empat tahapan yaitu :

a. Merasa disakiti, yaitu jika individu disakiti oleh orang lain secara mendalam

sehingga sulit melupakan pengalaman pahit tersebut, maka dalam diri

individu yang merasa disakiti akan terjadi krisis pemberian maaf yang dapat

mempengaruhi ketenteraman dan kebahagiaannya, oleh sebab itu individu

harus meredakan atau menghilangkan rasa sakit hati tersebut.

b. Merasa benci, yaitu tanggapan spontan terhadap rasa terluka yang

menyakitkan.  Dalam hal ini rasa benci terbagi menjadi dua, yaitu kebencian

agresif dan pasif. Rasa benci agresif bersifat menghukum sedangkan rasa

benci pasif cenderung bersifat mengurangi keinginan individu untuk

mengharapkan yang baik kepada pelaku. Bila individu membenci secara

pasif, maka individu kehilangan dorongan cinta untuk mengharapkan

individu menginginkan pelaku merasakan hal yang sama dengan apa yang ia

rasakan.

c. Upaya peyembuhan, dalam upaya ini individu melepaskan semua ingatan dari

perlakuan buruk yang diperolehnya dengan lapang dada. Karena dengan

memaafkan merupakan upaya untuk melepaskan pengalaman buruk dan
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berusaha berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, serta berusaha

membangun hubungan yang baik kembali.

d. Tercapainya damai dan rujuk kembali. Dengan cara menerima kembali

seseorang yang telah menyakiti kita untuk dapat masuk kembali kedalam

lingkungan hidup individu. Jika pelaku datang dengan penuh kejujuran, maka

hubungan baru yang terjalin diwarnai kasih dan cinta. Tahap keempat ini

sangat bergantung pada individu yang menerima maaf, tetapi dapat

tergantung pula pada pemberi maaf.

Proses memaafkan adalah proses yang berjalan perlahan dan memerlukan

waktu (Smedes, 1991:17). Semakin parah rasa sakit hati semakin lama pula waktu

yang diperlukan untuk memaafkan.
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B. KEMATANGAN KEPRIBADIAN

1. Pengertian Kematangan Kepribadian

Sebelum menjelaskan mengenai kematangan kepribadian, terlebih dahulu

akan dijelaskan tentang kepribadian. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda

mengenai kepribadian, namun sebagian dari mereka menyetujui bahwa istilah

kepribadian (personality) berasal dari bahasa latin yaitu persona yang berarti

topeng. Pada mulanya kata persona ini menunjuk kepada topeng yang biasa

digunakan oleh para pemain sandiwara dalam memainkan peranannya pada

zaman romawi dan bisa juga menunjukkan pada sesuatu yang digambarkan

mengenai peran diri oleh individu dibalik topeng (Feist dan Feist, 2010:3).

Kepribadian diartikan sebagai gambaran umum dari perilaku individu yang khas

yang dapat dilihat dari perilaku sehari-hari.

Selanjutnya Allport mengemukakan pendapatnya mengenai kepribadian,

yaitu “personality is the dynamic organization within the individual of those

psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment”

(dalam Feist dan Feist, 2010:85). Dari pandangan Allport tersebut dapat dipahami

bahwa kepribadian merupakan organisasi yang terdiri dari sistem-sistem fisik dan

psikologis yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas.

Kepribadian bukan merupakan organisasi yang statis, namun terus berkembang

dan berubah. Istilah psikofisik menekankan pada pentingnya aspek psikologis

maupun aspek fisik dari kepribadian. Salah satu konsep sehat Allport mengenai

teori kepribadian yaitu maturity (kematangan). Istilah “kematangan” yang dalam
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bahasa Inggris disebut dengan maturation, sering dilawankan dengan

immaturation yang artinya tidak matang.

Dalam membahas kematangan tidak dapat terlepas dari kepribadian yang

sehat, karena di dalam kepribadian yang sehat terdapat ciri-ciri kematangan.

Mengenai kematangan kepribadian atau pribadi yang matang banyak

dikemukakan oleh para ahli-ahli kepribadian dengan sudut pandang yang berbeda-

beda. Pendapat beberapa ahli tersebut seperti yang diungkap oleh Maslow (dalam

Kartono, 1980:66) yang mengungkapkan bahwa kematangan kepribadian

merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat menerima diri sendiri,

orang lain dan alam tanpa perasaan malu atau bahkan dengan adanya rasa benci.

Pribadi yang matang mampu mengapresiasikan dirinya terhadap kualitas-kualitas

yang lebih baik, yang merupakan sarana untuk membangun kepribadiannya.

Menurut Allport (dalam Schultz, 1991:19) pribadi yang matang dan sehat

merupakan pribadi yang secara personal menggambarkan kesehatan mental.

Allport tidak percaya bahwa pribadi yang matang dan sehat dikontrol dan dikuasai

oleh kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dilihat dan dipengaruhi. Pandangan

Allport terhadap individu yang matang adalah pribadi yang tidak dikontrol oleh

trauma-trauma dan konflik dimasa kanak-kanak, namun memiliki harapan dimasa

kini dan masa yang akan datang.

Menurut Erickson individu yang berkepribadian matang merupakan

individu yang cenderung mempunyai hubungan interpersonal dan intrapersonal

yang baik, karena ia tidak egoistis, kurang atau bahkan tidak mencurigai orang

lain dan memiliki kemampuan mempertahankan diri sendiri (dalam Kartono,
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1980:69). Menurut Jahoda (dalam Kartono, 1980:69) individu yang

berkepribadian matang ialah yang sanggup menerima secara tepat lingkungan dan

dirinya sendiri, serta dapat menguasai lingkungannya secara aktif.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pribadi yang

matang secara personal adalah pribadi yang memiliki mental yang sehat, yang

tidak dikuasai oleh trauma atau konflik dimasa lalu dan memiliki harapan untuk

masa depannya.

2. Ciri-ciri kematangan kepribadian

Menurut Allport (dalam Feist dan Feist, 2010, Hall dan Lindzey, 1993,

Boeree, 2004) individu yang memiliki kepribadian yang matang ditandai dengan ;

a. Perluasan perasaan diri

Pribadi yang matang terus mencari untuk dapat mengindentifikasi diri dan

berpartisipasi dalam kegiatan yang terjadi di luar diri mereka dan pribadi

matang memiliki pertimbangan dan jiwa sosial yang tinggi. Semakin

seseorang terlibat sepenuhnya dengan berbagai aktivitas atau kegiatan, maka

semakin juga dia akan sehat secara psikologis (Schultz, 1991:30). Salah satu

aspek penting dari perluasan perasaan diri ini adalah proyeksi kemasa depan,

yakni merencanakan dan mengharapkan (Hall dan Lindzey, 1993:45). Allport

merangkum kriteria ini dengan menyatakan bahwa  semua orang mempunyai

rasa cinta terhadap diri sendiri (self-love), namun hanya perluasan atas

perasaan diri yang menjadi penanda kematangan pribadi seseorang (Feist dan

Feist, 2010:87).
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b. Hubungan yang hangat dengan orang lain

Pribadi yang matang secara psikologis ialah yang mampu menjalin hubungan

yang hangat dengan orang lain yang bersifat keintiman (akrab) dan kasih

sayang. Pribadi yang matang mampu memperlihatkan keintiman atau cinta

terhadap orangtua ataupun teman. Kepribadian yang matang mampu

memahami bagaimana kondisi orang lain atau berempati terhadap penderitaan

orang lain. Orang-orang yang sehat menerima kelemahan-kelemahan orang

lain dan mengetahui bahwa dia memiliki kelemahan yang sama (Baihaqi,

2008:98).

c. Keamanan Emosional dan penerimaan diri

Pribadi yang matang menerima diri mereka apa adanya dan memiliki

keseimbangan emosional. Pribadi yang matang dan sehat memiliki toleransi

yang dibutuhkan untuk menerima konflik dan frustasi yang tak terelakkan

dalam hidup. Mereka juga memiliki gambaran diri yang positif, berbeda

dengan pribadi tidak matang yang memiliki gambaran diri yang negatif.

Kualitas lain dari keamanan emosional ialah apa yang disebut Allport “sabar

terhadap kekecewaan”. Orang yang sehat, sabar menghadapi kemunduran-

kemunduran, mereka tidak menyerahkan diri kepada kekecewaan, tetapi

mampu memikirkan cara-cara yang berbeda, yang kurang menimbulkan

kekecewaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama atau tujuan-tujuan

substitusi (Schultz, 1991:32).
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d. Persepsi Realitas terhadap kenyataan

Orang-orang yang sehat memandang dunia mereka secara objektif, sebaliknya

orang yang neurotis kerapkali harus mengubah realitas supaya membuatnya

sesuai dengan keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, dan ketakutan-

ketakutan mereka sendiri. Orang-orang yang sehat tidak perlu percaya bahwa

orang-orang lain atau situasi-situasi semuanya jahat atau semuanya baik

menurut suatu prasangka pribadi terhadap realitas. Mereka menerima realita

sebagaimana adanya (Baihaqi, 2008:101).

e. Pemahaman Diri (self-objecification)

Pribadi yang matang mengenal dirinya sendiri, sehingga tidak mempunyai

kebutuhan untuk mengatribusikan kesalahan dan kelemahan mereka kepada

orang lain. Orang yang memiliki suatu tingkat pemahaman diri (self-

objectification) yang tinggi atau wawasan diri tidak mungkin

memproyeksikan kualitas-kualitas pribadinya yang negatif kepada orang lain.

Orang itu akan menjadi hakim yang seksama terhadap orang-orang lain, dan

biasanya dia diterima dengan lebih baik oleh orang-orang lain. Allport juga

mengemukakan bahwa orang yang memiliki wawasan diri yang lebih baik

adalah lebih cerdas daripada orang yang memiliki wawasan diri yang kurang

(Baihaqi, 2008:102).

f. Filsafat Hidup yang Mempersatukan

Individu yang memiliki kepribadian yang matang berarti memiliki pandangan

yang jelas mengenai tujuan hidup mereka. Individu yang matang harus dapat

bersikap objektif dan mampu menikmati setiap peristiwa yang terjadi dalam
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kehidupannya serta dapat memberi makna dan tujuan dari segala sesuatu yang

dikerjakan. Filsafat hidup yang integral dapat berupa sesuatu yang bersifat

religius. Individu yang memiliki sikap religius yang matang dan filsafat hidup

yang integral, mempunyai kesadaran yang berkembang dengan baik dan

kemungkinan besar memiliki hasrat untuk melayani orang lain (Feist dan

Feist 2010:88).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan kepribadian

Menurut Schneiders (dalam Iswatiningrum & Muhari, 2013:3) ada beberapa

faktor yang mempengaruhi kematangan kepribadian yaitu:

a. Kondisi fisik, meliputi:

1) Pengaruh pembawaan dan struktur jasmaniah

Dalam beberapa hal, kecenderungan salah satu dapat dipindahkan secara

genetis.

2) Kesehatan dan penyakit jasmaniah

Kualitas kematangan kepribadian yang baik hanya dapat diperoleh dan

dipelihara dalam kondisi kesehatan jasmaniah yang baik pula.

3) Sistem syaraf, kelenjer otot dan lain sebagainya.

b. Perkembangan dan kematangan, khususnya intelektual, sosial, moral dan

kematangan emosi.

Perkembangan emosi dan kematangan baik intelektual, sosial, moral dan

emosi mempunyai hubungan yang erat dengan proses pencapaian pribadi

yang matang dan sehat secara mental, dalam artian bahwa pencapaian
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kematangan kepribadian atau pribadi matang itu akan banyak tergantung dari

tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapai.

c. Faktor-faktor psikologis, meliputi:

1) Pengalaman

Pengalaman mempengaruhi pencapaian pribadi yang matang, tetapi tidak

semua pengalaman mempunyai arti bagi pencapaian tersebut. Ada

pengalaman-pengalaman tertentu yang secara fundamental mempunyai arti

bagi kematangan kepribadian, pengalaman tersebut dapat berupa

pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang traumatik

(mengejutkan).

2) Belajar

Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses

pencapaian pribadi matang, karena melalui proses belajar ini akan

berekembangan pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian yang

matang.

3) Pendidikan

Pendidikan akan melengkapi proses dalam mencapai kematangan

kepribadian.

4) Suasana psikologis

Suasana psikologis seperti sikap, kepercayaan, prasangka, karateristik

neurotic dan lain sebagainya, akan mempengaruhi dan menentukan tingkat

pencapaian kematangannya.
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d. Kondisi lingkungan

kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap kematangan individu

khususnya dari lingkungan keluarga, tempat tinggal dan sekolah.

e. Budaya

Kebudayaan sangat berperan dalam membentuk kepribadian seseorang,

karena kebudayaan itu dapat berbentuk norma dalam keluarga, lingkungan,

teman dan kelompok sosial. Hal tersebut dapat membantu manusia dalam

membentuk kepribadian dalam dirinya. Budaya membentuk norma, sikap,

dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan

menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu sehingga ideologi yang

secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit

pengaruh pada kultur yang lain.

C. REMAJA AKHIR DAN KEMATANGAN KEPRIBADIAN

1. Pengertian Remaja Akhir

Sebelum menguraikan bagaimana kematangan kepribadian pada remaja akhir,

terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu remaja akhir. Remaja berasal dari istilah

“adolescence” yang berasal dari bahasa Latin adolescere yang artinya “tumbuh

atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Perkembangan lebih lanjut, istilah

adolescence tersebut memiliki makna yang sangat luas, mencakup kematangan

mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 2002). Pandangan ini didukung oleh

pendapat Piaget (dalam Hurlock, 2002:) yang mengatakan bahwa secara

psikologis, remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintergrasi ke
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dalam masyarakat dewasa atau suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa

dirinya berada ditingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling

tidak sejajar.

Santrock (2011:402) mengatakan bahwa masa remaja adalah suatu periode

transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menjembatani masa kanak-kanak

dengan masa dewasa.

Monks (2001:262) memberikan batasan usia masa remaja adalah masa

diantara usia 12-21 tahun. Dalam batasan tersebut ia membagi masa remaja

menjadi tiga bagian yaitu remaja awal batasan usia 12-15 tahun, remaja

pertengahan/madya usia 15-18 tahun, dan masa remaja akhir usia 18-21 tahun.

Sedangkan menurut Hurlock (2002:206) batasan usia remaja berlangsung diantara

usia 13-17 tahun, dan akhir masa remaja dari usia 17-18 tahun. Dengan mengacu

kepada pembagian ini, maka remaja akhir adalah masa dimana individu berada

pada usia 17-18 sampai dengan 20-21 tahun.

2. Ciri-ciri umum masa remaja akhir

Menurut Mappiare (1982:36), ciri-ciri umum masa remaja akhir adalah

sebagai berikut:

a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat

Pada masa remaja akhir ini semakin menunjukkan peningkatan kestabilan

dalam aspek-aspek fisik dan psikis. Pertumbuhan jasmani yang sempurna

serta stabilitas dalam pola dan sikap pandang mereka yang membedakan pada

masa remaja awal. Stabilitas ini mengandung arti bahwa remaja akhir tidak
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mudah berubah pendirian, sehingga lebih dapat menyesuaikan diri dalam

segala aspek kehidupan.

b. Citra diri dan sikap-pandangan yang lebih realistis

Pada masa sebelumnya remaja (remaja awal), remaja sangat sering

memandang dirinya lebih tinggi ataupun lebih rendah dari keadaan yang

sesungguhnya. Kebanyakan yang terjadi pada masa remaja awal itu adalah

pandangan yang negatif, yaitu rendah, kurang, jelek, dari keadaan

sesungguhnya. Hal tersebut merupakan refleksi dari rasa tidak puas terhadap

apa yang dimilikinya, namun dalam masa remaja akhir keadaan tersebut telah

berkurang. Remaja telah mulai mampu menilai dirinya sebagaimana adanya,

serta menghargai yang ia miliki, menghargai keluarga dan orang lain. Dengan

adanya kemampuan tersebut maka timbulnya perasaan puas, menjauhkan diri

dari rasa kecewa.

c. Menghadapi masalah secara lebih matang

Dalam masa remaja akhir ini mereka menghadapi masalah secara lebih

matang. Kematangan itu ditunjukkan dengan usaha pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi, baik dengan cara sendiri maupun ataupun diskusi

dengan teman sebaya mereka. Adanya usaha-usaha pemecahan masalah

secara lebih matang dan realistis itu merupakan produk dari kemampuan

berpikir remaja akhir yang telah lebih sempurna dan didukung oleh sikap

pandang yang lebih realistis.
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d. Perasaan menjadi lebih tenang

Pada masa remaja awal individu sering memperlihatkan kemarahan-

kemarahannya, sering sedih dan kecewa, maka pada masa remaja akhir hal

yang demikian itu tidak lagi sering muncul. Ketenangan perasaan dalam

menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan

mereka, dipengaruhi oleh adanya kemampuan pikir dan dapat menguasai

perasaan-perasaannya. Keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, cita-

cita mengakibatkan mereka tidak terlalu kecewa  dengan adanya kegagalan-

kegagalan kecil yang dijumpai. Proses identifikasi dapat membentuk pribadi

yang matang pada remaja.

3. Pencapaian Kematangan Kepribadian Pada Remaja Akhir

Kepribadian merupakan suatu hasil dari apa yang telah diperoleh, sehingga

terbentuk dalam diri individu. Menurut Woodwort kepribadian merupakan

kualitas tingkah laku dari individu (dalam Nurihsan, 2007:3). Konsep ini dapat

dipahami bahwa kualitas seseorang dapat dilihat melalui tingkah laku, namun hal

ini juga dipengaruhi dengan seiring bertambahnya usia seseorang. Seiring

bertambahnya usia yang semakin dewasa, maka dengan itu individu akan

mengalami perubahan dalam hal berpikir, berbicara dan bertindak.

Secara psikologis masa remaja akhir merupakan permulaan dari masa

dewasa, ditandai dengan pencapaian emosi yang mulai stabil dan cara berpikir

yang mulai matang (Yusuf, 2012). Remaja akhir dapat digolongkan dalam masa

usia mahasiswa, dimana pada masa ini individu telah memiliki pemantapan
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pendirian hidup. Seorang mahasiswa sudah selayaknya menyandang predikat

dewasa karena dari segi usia seorang mahasiswa sudah mencapai usia 18 tahun

dan pada masa ini individu sudah dapat mengetahui kondisi dirinya, sudah mulai

membuat rencana kehidupan serta sudah mulai memilih dan menentukan jalan

hidupnya sendiri (way to life).

Pikunas (1976:257) mengemukakan pendapat dari  McCandless dan Evans

yang berpendapat bahwa masa remaja akhir ditandai oleh keinginan yang kuat

untuk tumbuh dan berkembang secara matang agar diterima oleh teman sebaya,

orang dewasa, dan budaya. Pada periode ini, remaja seharusnya memperoleh

kesadaran yang jelas tentang apa yang diharapkan masyarakat dari dirinya. Untuk

mencapai kematangan kepribadian, remaja harus dapat menyelesaikan tugas-tugas

perkembangannya terlebih dahulu, yaitu: menerima keadaan fisiknya dan

memanfaatkan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua

atau dewasa lainnya, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal,

menerima diri sendiri serta memiliki kepercayaan terhadap kemampuan diri,

meningkatkan self-control, dan mampu meninggalkan sikap atau perilaku

kekanak-kanakan.

Dalam teori Erikson, kematangan merupakan salah satu aspek perkembangan

psikososial yang terus berkembang hingga akhir hayat. Pribadi yang matang

adalah pribadi yang mengalami kemajuan cukup sukses dari tingkatan

perkembangan sebelumnya. Erickson (dalam Yusuf, 2012:71) mengemukakan

bahwa individu yang tidak dapat berhasil dalam tugas-tugas perkembangan akan

mengalami isolasi, karena kematangan merupakan suatu norma yang harus
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dicapai dalam perkembangan. Berbeda dengan pendapat Allport yang menyatakan

pencapaian kepribadian yang sehat dan matang adalah apabila individu telah

terbebas dari trauma trauma atau konflik-konflik pada masa kanak-kanak, dan

konflik itu terjadi pada orang neurotis. Pencapaian kepribadian yang sehat dan

matang ditentukan oleh kekuatan motivasi, proprium dan otonomi fungsional.

D. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antara variabel kematangan

kepribadian dengan perilaku memaafkan pada remaja akhir. Teori utama yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teori McCullough tentang perilaku

memaafkan dan teori kematangan kepribadian dari Gordon Allport.

Manusia dalam hidupnya mengalami tumbuh dan berkembang yang diikuti

dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri individu yang selalu

memperoleh pengalaman-pengalaman dari kehidupan yang dilaluinya.

Pertumbuhan dan perkembangan ini melalui tahapan-tahapan tertentu, salah satu

tahap dari perkembangan yang dilalui individu adalah masa remaja yang

merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Dalam tinjauan psikologi perkembangan bahwa ketika individu yang

sudah memasuki usia dewasa, maka individu tersebut harus matang secara fisik

dan psikis. Namun jika individu tidak menunjukkan perilaku yang matang, maka

terdapat permasalahan dalam perkembangannya. Karakteristik periode remaja

akhir adalah remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai

mampu menunjukkan pemikiran, sikap dan perilaku yang semakin dewasa. Dalam
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hubungan interaksi dengan orang lain juga menjadi lebih baik, karena mereka

sudah memiliki kebebasan penuh serta stabilitas emosi yang mulai stabil.

Dalam kehidupannya remaja tidak akan dapat terlepas dengan adanya

masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial yang dapat berpengaruh

terhadap keberlangsungan hidup. Dari berbagai macam permasalahan yang

muncul dengan ragam latar belakang masalah yang berbeda-beda, dapat

memunculkan perasaan negatif yaitu perasaan tidak suka, tidak terima, dan

bahkan rasa permusuhan. Solusi yang baik untuk menghilangkan perasaan-

perasaan negatif tersebut ialah dengan saling memaafkan yang melibatkan korban

dan pelaku pelanggaran.

Menurut McCollough, Worthington dan Rachal (1997:321) perilaku

memaafkan merupakan suatu proses perubahan motivasi dimana individu menjadi

semakin menurun motivasi untuk membalas dendam terhadap pelaku

pelanggaran, semakin menurun motivasi untuk menghindari pelaku, dan semakin

termotivasi oleh niat baik. Individu baru dikatakan memaafkan menurut

McCollough apabila ia telah mampu melepaskan perasaan-perasaan negatifnya

dan berusaha untuk membangun hubungan yang baik kembali.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyusun sebuah penelitian tentang

kematangan kepribadian dan perilaku memaafkan pada remaja akhir. Hal ini

berkaitan dengan sangat dibutuhkannya pemahaman tentang kematangan

kepribadian dan memaafkan sebagai upaya remaja untuk memperoleh peran dan

penerimaan diri dari lingkungan nya. Perilaku memaafkan merupakan perwujudan
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dari kematangan kepribadian. Kematangan kepribadian itu sendiri menurut

Allport (dalam Schulzt, 1991:19) adalah pribadi yang secara personal

menggambarkan kesehatan mental, pribadi yang tidak dikontrol dan dikuasai oleh

trauma-trauma dan konflik dimasa kanak-kanak dan mengarahkan diri untuk masa

depannya. Lebih lanjut Allport mengatakan individu yang memiliki kepribadian

yang matang ditandai dengan memiliki perluasan diri, memiliki kemampuan

dalam menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki keamanan

emosional dan penerimaan diri, memiliki persepsi yang realistis terhadap

kenyataan, memiliki pemahaman diri, dan memiliki filsafat hidup yang

mempersatukan.

Kematangan dapat dilihat dari keenam indikasi di atas, berikut akan

peneliti jelaskan bagaimana indikasi kematangan kepribadian di atas berhubungan

dengan perilaku memaafkan :

Pertama, perluasan perasaan diri. Pribadi yang matang memiliki

pertimbangan dan jiwa sosial yang tinggi, peduli terhadap lingkungan sosial serta

memiliki pandangan diri untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, pribadi yang matang cenderung akan lebih mudah menerima dan

memaafkan kesalahan orang lain, hal ini dilakukan bertujuan untuk tetap menjaga

eksistensi dirinya dilingkungan.

Kedua, hubungan yang hangat dengan orang lain. Pribadi yang matang

secara psikologis ialah pribadi yang mampu menjalin hubungan yang hangat

dengan orang lain yang bersifat intim (akrab) dan penuh kasih sayang. Pada saat
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proses memaafkan akan muncul kehangatan interpersonal. Kemudian setelah

proses memaafkan terjadi, dimana individu bersalah mengakui dan individu

disakiti memaafkan, akan terjadi proses yang lebih dalam yang disebut dengan

deepening phase. Keadaan tersebut adalah proses dimana individu mendalami

keadaan diluar dirinya yang akan memberikan manfaat pada dirinya dan

sebaliknya (internalisasi). Oleh karena itu individu yang matang akan lebih

memilih untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya guna untuk

menjaga keakraban mereka.

Ketiga, keamananan emosional dan penerimaan diri. Pribadi yang matang

memiliki gambaran diri yang positif, berbeda dengan pribadi yang tidak matang

yang memiliki gambaran diri yang negatif. Pribadi yang matang juga memiliki

kemampuan dalam mengontrol emosi serta memiliki kemampuan untuk menerima

kelemahan dan kekurangan orang lain. Pada kondisi ini kesediaan individu untuk

memaafkan merupakan bentuk dari kemampuan yang dimiliki individu dalam

mengontrol emosi serta menerima kelemahan ataupun kesalahan orang lain, guna

menjaga hubungan interpersonalnya agar tidak terganggu oleh emosi negatifnya.

Keempat, persepsi realistis terhadap kenyataan. Pribadi yang matang

memandang dunia mereka secara objektif serta memiliki kemampuan untuk

menyelesaikan masalah, sebaliknya pribadi yang tidak matang akan menampilkan

sikap yang tidak realistis yang dibuat sesuai keinginannya sendiri. Dalam kondisi

ini keputusan untuk memaafkan menjadi salah satu bentuk sikap yang realistis

untuk menyelesaikan masalah antar individu.
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Kelima, pemahaman diri. Pribadi yang matang akan dapat memahami

dirinya secara objektif serta individu yang memiliki pemahaman diri yang tinggi

akan dapat memberi efek yang positif terhadap orang lain. Untuk mencapai suatu

tingkat pemahaman diri yang lebih tinggi, individu dituntut untuk memiliki

pandangan yang objektif kepada individu lain, oleh sebab itu jika individu telah

memiliki pemahaman diri yang tinggi, maka akan mempermudah untuk memberi

pemaafan pada individu lain.

Keenam, filsafat hidup. Pribadi yang matang selalu melihat kedepan dan

didorong oleh tujuan serta rencana hidup yang jelas. Dengan menghilangkan

perasaan benci, sakit hati, dan dendam hal ini akan dapat membantu individu

dalam mencapai tujuan dan rencananya. Dalam penelitian Wuthnow menjelaskan

bahwa keyakinan individu pada suatu ajaran agama dan semua hal yang berkaitan

dengan spiritual juga sangat berperan dalam meningkatkan perilaku yang baik,

salah satunya adalah perilaku memaafkan. Perilaku memaafkan tersebut dapat

dipengaruhi oleh rasa cinta, falsafah hidup atau pandangan hidup. Filsafat hidup

merupakan salah satu indikator dari kepribadian matang, individu yang memiliki

sikap religius dan filsafat hidup yang matang mempunyai kesadaran yang

berkembang dengan baik dalam menjalin hubungan interpersonal.

Setiap individu memiliki setiap unsur yang terdapat dalam kriteria di atas,

namun berbeda dalam setiap pencapaiannya. Individu yang tidak berusaha

mencapai tingkat kematangan kepribadian di atas akan cenderung memiliki

kesulitan dalam hal memaafkan kesalahan orang lain. Maka berdasarkan
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penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwa kematangan kepribadian memiliki

hubungan dengan perilaku memaafkan.

Berdasarkan pemahaman konseptual di atas, maka dapat digambarkan alur

pemikiran hubungan antara kematangan kepribadian dengan perilaku memaafkan

pada remaja akhir sebagai berikut :

Variabel yang tidak diteliti

Variabel yang diteliti

Kematangan Kepribadian

1. Perluasan perasaan diri
2. Hubungan yang dengan

orang lain
3. Keamanan Emosional
4. Persepsi Realitas
5. Pemahaman Diri
6. Falsafah Hidup

Perilaku Memaafkan
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E. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah peneliti kemukakan di atas

maka peneliti mengajukan hipotesis: “Ada hubungan antara kematangan

kepribadian dengan perilaku memaafkan pada remaja akhir”, ini berarti

memaafkan atau tidak memaafkan berhubungan dengan rendah atau tingginya

tingkat kematangan kepribadiannya.


