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BAB II:

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjelasan Konsep Teoritis

1. Kepercayaan (trust)

Pengertian kepercayaan sampai saat ini masih banyak yang berbeda-beda.

Hal ini disebabkan penggunaan makna kepercayaan akan berbeda disetiap bahasa

dan konteksnya (Hardin, 2002; Ishii, 2007). Beberapa pengertian tetang

kepercayaan adalah American Heritage Dictionary (dalam Geller, 1999)

menyebutkan bahwa trust is “confidencein the integrity, ability, character, and

truth of a person or a thing”. Terjemahan bebas: kepercayaan merupakan

keyakinan akan integritas, kemampuan, karakter, dan kebenaran dari seseorang

atau sesuatu.

Hardin (2002) mendefinisikan kepercayaan dengan konsep encapsulated-

interest. Dia mengartikan kepercayaan yang terbagi atas tiga bagian: A

mempercayai B untuk melakukan X. Ini adalah sebuah konsep yang terfokus pada

tindakan tertentu. “Encapsulated Interest” mengacu pada ide bahwa A

mempercayai B dengan maksud untuk (melakukan) X, ketika A mempercayainya

B telah memiliki alasan untuk melakukan kepentingan A atau B telah

memasukkan kepentingan A ke dalam daftar kepentingannya. Hal ini baru akan

terjadi setelah B melakukan identifikasi mendalam terhadap A, seperti

kesejahteraan A begitu berharga bagi B. Atau lebih sederhananya lagi dalam
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banyak kasus, B mungkin memiliki alasan untuk meletakkan kepentingan A ke

dalam kepentingannya karena B ingin merawat hubungannya dengan A.

Kemudian, menurut Yamagishi (Yamagishi, 2011; Ishii, 2007)

kepercayaan adalah harapan (expectation) akan perilaku yang ramah atau

kooperatif yang didasarkan pada niat baik pasangan dan kepercayaan yang

dilandaskan pada keseluruhan interaksi terhadap sifat (trait) dan maksud

(intention) pasangan.

Mayer (dalam Indrayanti, 2011) menjelaskan tiga komponen yang

melandasi timbulnya rasa percaya pada seseorang. Pertama, kemampuan.

Kepercayaan adalah ranah khusus, sehingga individu membutuhkan keyakinan

akan seberapa baik orang lain memperlihatkan performanya. Faktor pengalaman

dan pembuktian dalam performanya akan mendasari munculnya kepercayaan

orang lain terhadap individu. Kedua, integritas. Integritas terlihat dari konsistensi

antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai diri seseorang. Kejujuran saja tidak

cukup untuk menjelaskan tentang integritas, namun integritas memerlukan

keteguhan hati dalam menghadapi tekanan. Ketiga, kebaikan hati. Kebaikan hati

berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika

berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk

memikirkan orang tersebut dan memberikan intensi untuk percaya atau tidak

dengan orang tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian kepercayaan di atas, terlihat bahwa

kepercayaan merupakan keyakinan satu pihak akan integritas, kemampuan,

karakter, kerjasama dan kebenaran yang dimiliki oleh pihak lain. Jadi kepercayaan
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menyangkut dua pihak, pihak pertama memiliki kepercayaan yang ditunjukkan

kepada pihak kedua. pihak pertama memberikan kepercayaan terhadap

kemampuan atau kebenaran dari pihak kedua.

Menurut Jhonson dan Jhonson (1997) komponen kepercayaan meliputi

untuk dapat percaya (trusting) dan dapat dipercaya (trustworthy). Kepercayaan

mencakup keterbukaan (openess), dan saling berbagi (sharing). Dapat dipercaya

mencakup penerimaan (acceptance), dukungan (support) serta niat untuk bekerja

sama (cooperative intentions).

Lebih lanjut, Johnson dan Johnson (1997), menjelaskan aspek-aspek dapat

dipercaya adalah penerimaan (acceptance), yaitu melakukan komunikasi dengan

orang lain dan menghargai pendapat mereka tentang suatu hal yang sedang

dibicarakan. Dukungan (support), yaitu komunikasi dengan orang lain diketahui

kemampuannya dan percaya bahwa dia mempunyai kapabilitas yang dibutuhkan.

Niat untuk kerjasama (cooperative intentions), yaitu harapan bahwa seseorang

dapat bekerja sama dan bahwa orang lain juga dapat bekerja sama untuk mencapai

pemenuhan tujuan.

Di dalam konsep encapsulated-interest yang dipaparkan oleh Hardin

(2002), dapat dipercaya merupakan kapasitas B untuk menilai ketertarikan A

berdasarkan pada apa yang dipercayakan A kepada B. Oleh karena itu, masalah

utama dari dapat dipercaya adalah komitmen untuk memenuhi apa yang telah

dipercayakan. Menurut Hardin, terdapat tiga kategori umum alasan orang

memenuhi kepercayaan, seperti komitmen. Pertama, terdapat rangsangan internal.



12

Hal ini muncul sebagai watak dasar yang dipengaruhi oleh moral, nilai-nilai, dan

norma atau karakter dari lingkungan tempat tinggalnya.

Kedua, rangsangan eksternal. Kita dapat mengatur sesuatu sehingga

ketertarikan kita akan berkaitan dengan komitmen kita ketika hal tersebut terjadi.

Hal ini dapat dilakukan dengan pengaturan dari diri atau mengikut pada

masyarakat atau institusi tertentu. Seorang individu tidak bisa melakukan banyak

hal dengan dirinya ketika dirinya mewakili masyarakat atau institusi.

Ketiga, gabungan antara rangsangan internal dan eksternal. Seseorang

dapat dirangsang oleh norma yang berupa motivasi dan sanksi perilaku. Kita

ketahui bahwa norma terinternalisasi dalam diri individu, sehingga kita dapat

berperilaku tanpa perlu adanya sanksi. Namun pada saat tertentu, norma dibuat

sebagai aturan yang bertujuan untuk efektivitas, sehingga sanksi diperlukan.

Sedangkan, menurut Yamagishi dapat dieprcaya adalah ciri pembawaan

dari seorang trustee, yakni penempatannya untuk berbuat dalam menunjukkan

sikap yang altruistic atau yang layak meskipun perbuatannya tersebut tidak

didasari oleh kepentingannya. Maka, dapat dipercaya merupakan ciri dari seorang

trustee sedangkan kepercayaan merupakan ciri dari seorang truster.

Membangun kepercayaan dengan orang lain merupakan hal yang tidak

mudah. Itu tergantung pada perilaku kita dan kemampuan orang lain untuk

percaya dan dalam mengambil resiko. Menurut Lewicki (dalam Deutsch &

Coleman, 2006) Faktor yang mempengaruhi kepercayaan individu dalam

mengembangkan harapannya mengenai bagaimana seseorang dapat percaya

dengan orang lain, tergantung pada beberapa fakor-faktor. Predisposisi
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kepribadian ialah menunjukkan bahwa setiap individu memiliki predisposisi yang

berbeda untuk percaya kepada orang lain. Semakin tinggi tingkat predisposisi

individu terhadap kepercayaan, semakin besar pula harapan untuk dapat

mempercayai orang lain.

Reputasi dan stereotype, meskipun individu tidak memiliki pengalaman

langsung dengan orang  lain, harapan individu dapat terbentuk melalui apa yang

dipelajari dari teman atau pun dari apa yang telah didengar. Reputasi orang lain

biasanya membentuk harapan yang kuat, yang membawa individu untuk melihat

elemen untuk percaya dan tidak percaya serta membawa pada pendekatan

hubungan untuk saling percaya.

Pengalaman aktual, pada kebanyakan orang, individu membangun faset

dari pengalaman untuk berbicara, bekerja, berkoordinasi dan komunikasi.

Beberapa dari faset tersebut sangat kuat di dalam percaya dan sebagian kuat di

dalam tidak percaya. Sepanjang berjalannya waktu, baik elemen percaya maupun

tidak percaya memulai untuk mendominasi pengalaman, untuk menstabilkan dan

secara mudah mendefinisikan sebuah hubungan. Ketika polanya sudah stabil,

individu cenderung untuk mengeneralisasikan sebuah hubungan dan

menggambarkannya dengan tinggi atau rendahnya percaya atau tidak percaya.

Orientasi psikologis yang menyatakan bahwa individu membangun dan

mempertahankan hubungan sosial berdasarkan orientasi psikologisnya. Orientasi

ini dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk dan sebaliknya. Dalam artian, agar

orientasinya tetap konsisten, maka individu akan mencari hubungan yang sesuai

dengan jiwa mereka.
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Membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak

mudah. Itu tergantung pada perilaku kita dan kemampuan orang lain untuk

percaya dan mengambil resiko (Myers, 1992). Sedangkan, menurut Indriyati dkk

(2011), ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi individu dengan orang

asing. Pertama, kesan pertama, Wood (1934) menjelaskan bahwa pertemuan

sebelumnya dengan orang baru akan membentuk dasar hubungan baru dengan

orang lain. Penerimaan awal dan perilaku orang asing dalam berinteraksi dengan

seseorang akan memberikan pengalaman yang mendasari hubungan berikutnya.

Kedua, potensi pertemanan, Pettigrew (1998) menjelaskan bahwa baik

perbedaan individu maupun norma sosial akan memberikan efek interaksi dalam

kelompok. Interaksi dalam kelompok memiliki peluang munculnya bias interaksi

yang dapat menimbulkan konflik (Hewstone dkk, 2002). Oleh karena itu,

kepercayaan harus menjadi pertimbangan dalam berinteraksi sosial, sebagai

prasangka, proses psikologis, dan respon sosial lainnya saat ini.

Ketiga, empati, Yabar dan Hess (2007) menyatakan bahwa empati sebagai

indikator lain yang berperan penting selama interaksi dalam negara multikultural,

dan faktor ekspresi wajah memberikan sumbangan penting dalam interaksi

tersebut. Keempat, kepribadian, Lee, dkk (1999) menyatakan bahwa dalam suatu

interaksi, secara budaya, individu akan menilai bahwa seseorang akan

menampilkan satu karakteristik kepribadian yang dimilikinya yang tidak terlepas

dari karakteristik kepribadiannya yang lain. Misalnya jika kita mengetahui bahwa

seseorang tersebut ramah, kita menyimpulkan bahwa dia pasti juga suka

menolong. Asch’s (dalam Duffy & Wong, 1996) menambahkan bahwa



15

“impressions of personality” juga berperan penting. Impressions of personality

berkaitan dengan sifat-sifat, seperti hangat, dingin, ramah, tolol, dan sebagainya.

Deux dan Lewis (dalam Duffy & Wong, 1996) menambahkan bahwa interaksi

satu sifat dengan sifat lainnya juga mengaitkan dengan jenis kelamin, cara

berpakaian, penampilan fisik, perilaku sosial, hobi (makanan, musik, olahraga),

pekerjaan dan sebagainya.

2. Orang asing

Secara bahasa orang asing (stranger) didefinisikan sebagai orang yang

tidak berasal dari lingkungan tersebut atau informasi mengenai orang tersebut

tidak diketahui sama sekali. Sedangkan menurut istilah tidak ditemukan

perbedaan, para ahli memakai kata stranger sebagai label bagi individu atau orang

yang datang dari tempat yang tidak diketahui atau informasi dan latar

belakangnya tidak diketahui.

B. Kerangka Berpikir

Individu merupakan makhluk sosial. Individu tidak bisa hidup tanpa

melakukan interaksi dengan individu yang lain (Yamagishi, 2011; Ho Teck, 2004;

Bicchieri, 2011). Sebagai contoh sederhananya adalah dalam pemenuhan

kebutuhan sehari-hari. Kita membutuhkan berbagai jenis kebutuhan yang tidak

seluruhnya dapat kita penuhi sendiri, seperti beras, minyak, daging, dan

sebagainya. Dan untuk mendapatkan itu semua kita melakukan interaksi dengan

pedagang yang menjual kebutuhan itu.
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Bisa dipahami betapa sulitnya hidup ini, bila kita tidak melakukan

interaksi dengan satu orang pun. Kita akan melakukan segalanya sendiri.

Menanam padi sendiri untuk sekedar makan nasi, memelihara hewan ternak untuk

makan daging, dan seterusnya. Itulah sebabnya individu tidak dapat hidup sendiri.

Individu membutuhkann interaksi dalam memenuhi kebutuhannya demi

keberlangsungan hidupnya.

Sebelum terjadinya interaksi, lebih awal individu akan memverifikasi

apakah orang asing atau orang yang tidak dikenal dapat dipercaya atau tidak.

Kepercayaan menjadi langkah paling utama yang dilakukan individu sebelum ia

melakukan interaksi dengan individu yang lain (Yamagishi, 2011). Adanya

tahapan-tahapan dalam memulai sebuah interaksi menandakan, bahwa

kepercayaan menjadi hal yang penting dalam hidup manusia. Karena kepercayaan

menjadi pintu awal untuk melakukan interaksi sosial selanjutnya (Yamagishi,

2011; Ishii, 2007).

Proses untuk percaya akan berbeda-beda pada situasi dan konteksnya.

Misalnya, kepercayaan pada orang terdekat, seperti ayah, ibu, saudara kandung,

dan sebagainya. Pada konteks tersebut proses untuk percaya tidak menjadi

masalah yang sulit, dikarenakan pada konteks tersebut telah ada proses mengenal

dan mengetahui dengan baik antara orang-orang tersebut lebih jauh lagi, ikatan

darah menjadi faktor utama percaya pada orangtua. Sebaliknya, proses percaya

akan berbeda bila terjadi pada orang asing atau orang yang baru dikenal. Pada
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situasi ini, proses percaya menjadi lebih sulit dan penuh resiko, karena tidak

individu tidak memiliki pengetahuan sedikit pun mengenai orang asing tersebut.

Dari dua gambaran di atas menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi hal

yang biasa (tidak begitu penting) dan sangat penting. Pada situasi pertama,

produksi percaya tidak menjadi hal yang begitu penting, karena kondisi situasi

yang penuh dengan kepastiaan. Ditandai dengan objek percaya adalah orang yang

kita kenal dekat. Sedangkan, pada situasi kedua. Percaya menjadi hal yang sulit

untuk di produksi dan menjadi hal yang mahal. Dikarenakan, objek percaya

adalah orang yang tidak diketahui seluk beluk tentang dirinya. Ketidakpastian

sosial, mejnadi situasi yang penuh dengan dilema. Apabila gegabah dalam

melakukan percaya terhadap orang asing, maka peluang kejahatan pun bisa saja

terjadi (Yamagishi, 2011).

Ketika orang mempercayai orang asing, biasanya mereka tidak percaya

begitu saja, tapi mereka menggunakan beberapa tanda-tanda sifat dapat dipercaya

(trustwothiness) pada orang asing (Foddy dkk, 2009). Situasi dimana individu

berhadapan dengan orang yang tidak dikenal, merupakan sebuah masalah yang

membutuhkan penyelesaian, yang berujung pada percaya atau tidak percaya.

Proses penyelesaian masalah (problem solve) sangat erat kaitannya dengan

salah satu aspek manusia, yakni kognitif. Kemampuan kognitif atau intelegensi

(R.J. Herrnstein & C. Murray, 1996) digunakan oleh manusia dalam rangka untuk

bertahan, berkembang, dan beradaptasi terhadap situasi yang baru (W. V.

Bingham, 1937; S.S Colvin dalam R. J. Sternberg, 2000). Begitu pula pada situasi

ketika individu berhadapan dengan orang asing. Pada saat yang bersamaan



18

individu melakukan proses kognitif seperti, mengingat atau memanggil kembali

pengalaman di masa lalu, melakukan pertimbangan, melakukan penalaran, hingga

akhirnya membuat sebuah keputusan (A. Anastasi, 1992; All Words Dictionary,

2006), yakni percaya atau tidak percaya.

Aspek lain yang juga memberikan pengaruh adalah religiusitas. Individu

yang taat dalam beragama memiliki kemungkinan untuk percaya atau tidak

percaya atas dasar keyakinannya kepada Tuhan dan ajaran agamanya. Karena,

ajaran agama yang telah terinternalisasi kedalam individu akan tercermin dalam

bentuk perilaku dan cara berpikir (Majid, 1992; Mangunwija, 1986; Glock &

Stark dalam Dister, 1988).

Diantara tanda-tanda tersebut, biasanya disesuaikan dengan kategori sosial

orang tersebut. Meskipun tidak dipungkiri akan ada perbedaan dalam

mengantisipasi orang asing pada setiap tempat atau negara. Dikarenakan adanya

perbedaan pada keyakinan, norma, nilai-nilai dan latar belakang individual dan

sosial yang melekat pada diri individu dan menjadi atribut dirinya (Indriyati,

2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana

mempercayai orang asing dari perspektif religiusitas dan intelegensi

menggunakan pendekatan indigenous psikologi.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang dimunculakan dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah kepercayaan mahasiswa pada orang asing atau

yang tidak dikenal?


