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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar dari individu pernah terluka  dan memerlukan cara

untuk  mengatasi luka tersebut. Cara untuk mengatasi luka salah satunya

adalah dengan memaafkan. Memaafkan adalah salah satu cara untuk

melepaskan emosi-emosi negatif yang muncul akibat perlakuan

menyakitkan yang dilakukan seseorang. Semakin besar luka maka akan

semakin sulit untuk memaafkan dan semakin parah rasa sakit hati semakin

lama pula waktu yang diperlukan untuk memaafkan. Memaafkan

menggantikan rasa sakit dengan rasa damai (Post & Neimark, 2007).

Salah satu argumen yang paling sering dikemukakan dan paling

salah terhadap memaafkan adalah jika memaafkan berarti menunjukkan

bahwa orang yang melakukan kesalahan tersebut bisa berlaku sesuka hati

(Charlot Witvliet, dalam Post & Neimark, 2007). Tetapi memaafkan

bukanlah tentang memberikan kekuasaan. Jika dapat memaafkan dengan

sangat baik, individu harus menggali lebih dalam dan hal ini

membutuhkan keberanian serta empati.

Memaafkan bukanlah tindakan yang mudah. Memaafkan

membutuhkan sebuah perjuangan dan proses. Worthington (1997)

menyatakan bahwa memaafkan merupakan upaya untuk membawa

perasaan negatif dan menggantinya dengan pikiran, perasaan, dan tindakan
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positif. Pada kenyataannya, memaafkan tidak mudah dilakukan apalagi

secara cepat. Selalu ada persoalan psikologis di antara dua pihak yang

pernah mengalami keretakan hubungan akibat suatu kesalahan. Permintaan

maaf memiliki kemampuan untuk menghapuskan kebencian dan kepahitan

(Post & Neimark, 2007), dalam hal ini yaitu kebencian dan kepahitan yang

dirasakan bagi orang yang tersakiti. Memaafkan efektif mengembalikan

hubungan sosial yang rusak antara individu tersebut dengan orang yang

menyakitinya (McCullough, Rachal, Sandage, Worthington, Brown, High,

1998).

Beberapa peneliti merasa bahwa semakin penuh suatu permintaan

maaf-mengakui tanggung jawab atas sebuah kesalahan, mengungkapkan

penyesalan, dan menawarkan untuk memperbaiki keadaan-semakin besar

pula kekuatannya (Stephen Post & Jill Neimark, 2007). Beberapa

penelitian (Darby dan Schlenker,1982; Ohbuchi, 1989) menemukan bahwa

meminta maaf sangat efektif dalam mengatasi konflik interpersonal,

karena permintaan maaf merupakan sebuah penyataan tanggung jawab

tidak bersyarat atas kesalahan dan sebuah komitmen untuk

memperbaikinya. Pemaafan berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan,

keramahan, harapan dan kemampuan untuk membangun kembali

kedekatan dalam hubungan (Lyubomirsky, 2007, dan Neto & Mullet,

2004).

Ada banyak hal yang mempengaruhi seseorang dalam proses

pemaafan, salah satunya adalah empati. Seperti yang dikatakan
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McCullough (2000) dan Worthington (1998) telah membahas empati

sebagai penentu kemampuan untuk memaafkan. Enright, Freedman, Rique

(1998) menyatakan bahwa empati sebagai faktor dalam fase kerja dari

proses pemaafan. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti

tentang perasaan dan emosi orang lain serta kemampuan untuk

membayangkan diri sendiri ditempat orang lain (Hurlock, 1999).

Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional

orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan, dan mengambil

perspektif orang lain (Baron & Byrne, 2005). Melalui kemampuan untuk

merasakan kondisi emosional orang lain, maka individu bisa membina

hubungan yang baik dengan orang lain. Empati meliputi komponen afektif

maupun kognitif (Baron & Byrne, 2005). Secara afektif, orang yang

berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Secara kognitif, orang

yang berempati memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa.

Walaupun empati dianggap sebagai keadaan emosional, sering kali empati

memiliki komponen kognitif atau kemampuan melihat keadaan psikologis

dalam diri orang lain, atau apa yang disebut dengan mengambil perspektif

orang lain. Ketika individu akan memberikan maaf, individu tersebut pasti

mengingat kembali rasa sakit yang diterima dari orang yang menyakiti dan

membutuhkan empati yang baik (McCullough, 2000). Perasaan positif

seperti empati akan memberikan kontribusi pada perkembangan moral

orang lain khususnya remaja. Ketika individu memaafkan seseorang yang
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telah melukainya terjadi penurunan motivasi untuk menghindari dan

menyakiti orang tersebut (Mc Cullough, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh

Sulistyorini Tri Hapsari pada tahun 2011 di Semarang tentang “ Hubungan

Antara Empati Dengan Pemaafan Remaja Dengan Orangtua Bercerai Pada

Suku Jawa” mendapatkan hasil setelah dilakukan uji hipotesis yaitu

menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar rxy = 0,371 dengan p<0,05.

Artinya penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang

signifikan antara empati dengan pemaafan. Hasil yang sama juga terdapat

dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Made Taganing Kurniati

yang berjudul “Memaafkan: Kaitannya Dengan Empati dan Pengelolaan

Emosi”. Dari penelitian tersebut Sebanyak 31 studi dari 7  penelitian

(N=4.544)  digunakan untuk  menganalisis hubungan  antara empati

dengan memaafkan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan

positif signifikan antara empati dan memaafkan. Dengan demikian,

semakin tinggi empati maka semakin tinggi pula pemaafannya.

Hasil penelitian diatas didukung oleh pernyataan McCullough

(2000) yang mengatakan bahwa empati akan mempengaruhi atau

memotivasi seseorang untuk memberikan maaf terhadap orang lain.

Artinya, semakin baik seseorang memiliki rasa untuk berempati, maka

akan semakin baik pula dalam memberikan pemaafan terhadap orang yang

menyakitinya. Jika ia mampu menempatkan diri pada sudut pandang pihak

yang menyakiti, maka ia akan dapat memahami motivasi dan alasan
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kenapa orang yang menyakiti melakukan hal tersebut. McCullough,

Rachal, Worthingthon (1997) juga menyatakan bahwa empati merupakan

elemen yang sangat penting dalam pemaafan karena melalui empati,

individu mampu memaafkan dan menumbuhkan perasaan positif terhadap

orang yang menyakitinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa empati memang merupakan aspek yang penting dalam

pemberian maaf.

Kemampuan untuk empati mulai dapat dimiliki seseorang ketika

menduduki masa akhir kanak-kanak awal (Hurlock, 1999). Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa semua individu memiliki dasar

kemampuan untuk berempati, hanya saja berbeda tingkat kedalaman dan

mengaktualisasikannya. Hal ini berarti pada masa dewasa awal individu

juga sudah memiliki kemampuan empati.

Menurut Santrok (1999), dewasa awal termasuk masa transisi, baik

transisi secara fisik, transisi secara intelektual maupun transisi peran

sosial. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris

menjadi sikap yang empati. Pada masa dewasa awal ini individu sudah

menciptakan dan menjalin hubungan interpersonal dengan orang

disekelilingnya.

Dalam berinteraksi dengan orang lain seseorang kadang-kadang

berbuat salah kepada orang lain. Begitu juga yang terjadi pada mahasiswa.

Mahasiswa dalam menjalin hubungan dengan orang lain baik dengan

teman sebayanya ataupun dengan orang yang berada disekitarnya tidak
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menutup kemungkinan akan terjadi konflik. Mahasiswa tentu pernah

mengalami perlakuan dan situasi yang mengecewakan atau menyakitkan.

Hal inilah yang membuat hubungan mahasiswa dengan orang

disekililingnya menjadi bermasalah, sehingga membutuhkan sikap untuk

memaafkan.

Ketika seseorang tidak bisa untuk memaafkan, ia akan memperoleh

berbagai kerugian diantaranya yaitu hati dipenuhi emosi negatif seperti

dendam, marah dan benci terhadap orang yang telah menyakitinya. Rasa

marah, benci dan dendam juga berpengaruh terhadap psikologis. Ahli-ahli

psikologi sosial menjelaskan bahwa perilaku agresif terjadi akibat rasa

benci dan rasa dendam yang dimiliki seseorang (Nashori, 2008). Selain

itu, tidak memaafkan berkorelasi positif dengan depresi, kecemasan,

permusuhan dan neurotisisme ( Lyubomirsky, 2007).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti

merasa tertarik untuk meneliti “Hubungan Antara Empati dengan

Pemaafan Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada

hubungan antara empati dengan pemaafan pada mahasiswa Fakultas

Psikologi UIN SUSKA Riau?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui

hubungan antara empati dengan pemaafan pada mahasiswa Fakultas

Psikologi UIN SUSKA Riau.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang

memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini, namun memiliki

perbedaan dalam hal subjek penelitian, dan desain penelitian. Penelitian

yang akan dilakukan adalah hubungan antara empati dengan pemaafan

pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah empati, sedangkan variabel terikatnya adalah

pemaafan. Alat ukur yang digunakan untuk variabel pemaafan yaitu

gabungan antara Transgression-Related Interpersonal Motivations

(TRIM-18) yang dikembangkan oleh Michael E. McCullough dan item

tambahan dari peneliti. Alat ukur yang digunakan untuk variabel empati

yaitu gabungan antara Interpersonal Reactivity Index (IRI) dari Davis dan

item tambahan dari peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah

mahasiswa. Selain itu dalam penelitian ini tidak memasukkan kriteria

etnis/suku.

Penelitian terkait hubungan antara empati dengan pemaafan yang

telah dilakukan sebelumnya antara lain:
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1. Hubungan Antara Empati Dengan Pemaafan Remaja Dengan

Orangtua Bercerai Pada Suku Jawa (Sulistyorini Tri Hapsari, 2011).

Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa ada hubungan

positif antara empati dengan pemaafan. Hal tersebut dapat dilihat dari

hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar

rxy = 0,371 dengan p<0,05 hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan

positif yang signifikan antara empati dengan pemaafan.

2. Memaafkan: Kaitannya Dengan Empati dan Pengelolaan Emosi (Ni

Made Taganing Kurniati,2009). Penelitian tersebut bertujuan untuk

mengkaji studi-studi empiris tentang memaafkan dalam kaitannya

dengan empati dan pengolaan emosi. Meta analisis metode Glassian

dan koreksi kesalahan sampling dari Hunter dan Schmidt yang

digunakan dalam penelitian tersebut. Sebanyak 31 studi dari 7

penelitian (N=4.544) digunakan untuk menganalisis hubungan antara

empati dengan memaafkan dan 16 studi dari 2 penelitian (N=1.760)

untuk menganalisis hubungan antara pengelolaan emosi dengan

memaafkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan

positif signifikan antara empati dan memaafkan, ada hubungan negatif

signifikan antara empati dan tidak memaafkan, ada hubungan yang

positif signifikan antara pengelolaan emosi dan memaafkan.

3. Gender Differences in the Relationship Between Empathy and

Forgiveness (Loren Toussaint dan Jon R. Webb, 2005). Penelitian

tersebut merupakan penelitian terkait hubungan antara empati dengan
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pemaafan dari berbagai dimensi kognisi, afeksi dan perilaku

berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa

empati lebih kuat pada wanita dibanding pria. Sedangkan untuk

hubungan empati dengan pemaafan berdasarkan jenis kelamin ternyata

berlaku hanya pada pria tidak pada wanita. Alat ukur yang digunakan

untuk pemafaan adalah Enright Forgiveness Inventory (EFI) dari

Enright (2005) dan alat ukur untuk empati adalah The Balanced

Emotional Empathy Scale (BEES) dari Mehrabian (1997).

4. Pemaafan Remaja yang Pernah Ditelantarkan oleh Ayahnya (Sari

Desty S. Sianturi). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

kualitatif (studi kasus) dengan metode pengambilan data observasi dan

wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, subjek sudah melewati

keempat tahap-tahap pemaafan yaitu menyadari kemarahan,

memutuskan untuk melakukan pemaafan, berusaha untuk melakukan

pemaafan serta menemukan dan melepaskan diri dari penjara emosi.

Selain itu diketahui bahwa gambaran pemaafan subjek sudah baik

dimana subjek telah melakukan pemaafan baik secara intrapsychic

state (keadaan emosional) maupun interpersonal act (perilaku

interpersonal).

5. Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Forgiveness pada Istri

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Nuran, 2011). Penelitian

tersebut bertujuan untuk mengetahui kepribadian ekstrovert-introvert,

kualitas hubungan dan religiusitas terhadap forgiveness pada istri
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korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian membuktikan

bahwa secara bersamaan kepribadian ekstrovert-introvert, kualitas

hubungan dan religiusitas secara signifikan mempengaruhi forgiveness

(p<0,05). Alat ukur forgiveness yang digunakan adalah Measuring

Offense-Specific Forgiveness Scale (MOFS).

Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini

perlu dilakukan karena berbeda dengan penelitian yang telah ada

sebelumnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah

dalam aspek teoritis yaitu bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang

ilmu psikologi khususnya psikologi sosial yaitu tentang empati, pemaafan

dan hubungan antara empati dengan pemaafan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara khusus

mengenai hubungan antara empati dengan memaafkan. Selain itu

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi individu

yang pernah mengalami konflik dan tersakiti oleh individu lain agar bisa

memaafkan orang yang telah menyakiti.


