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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Interaksi dengan sesama individu merupakan sesuatu hal yang

sangat penting dalam kehidupan manusia,

inidikarenakanadanyakonsepbahwamanusiamerupakanmakhluksosial.Sehi

nggadalamsetiaptahapperkembangankehidupanmanusiadarimasaanak-

anak, masaremaja, masadewasasampaimasausialanjut,

manusiaberusahauntukmenjalinhubungan yangbaikdengan orang lain

(Angelina, 2010).Hal demikianjuga di lakukanolehmahasiswa.

Mahasiswa sebagai makhluk sosial maka

mahasiswaakanselaluberinteraksidanberhubungandenganmahasiswa yang

lainnya sebagai suatu wujud proses bersosialisasi dan kebutuhan dalam

hidup. Namun dalam proses hubunganmahasiswadenganmahasiswayang

lain tersebutdapatterjadihal-hal yang

bersifatkonfliksehinggamembuatmahasiswamenjadimerasasakithatidanpad

aakhirnyahubungantersebutmenjadirenggangdantidakbaik.

Konflik interpersonal yang terjadi antar inidvidu adalahkonflik

yang munculketikadua orang

ataulebihmengalamiketidaksetujuan.Perselisihaninidapatdisebabkanolehke

salahpahamankecilatausebagaihasildaritujuan-tujuan, nilai-nilai,

sikapataukeyakinan yang tidaksama (Weiten, 2006). Konflik antar
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individu ini dapat terjadi dalam proses sosialisasi dan interaksi antara

sesama rekan kerja, teman, anggota keluarga, supervisor, dan karyawan

(Luthans, 2005).

Dalamfenomena yang di temui, mahasiswadi FakultasPsikologi

UIN Suska Riau menjadilebihbanyakmenghabiskanwaktunya di

kampuskarenakepadatanjadwalperkuliahanmaupunkegiatan di

luarperkualiahan, yang

berartimahasiswaakanlebihbanyakberinteraksidenganteman-temannya.

Padasaatmenjalinkomunikasidenganteman yang lain,

mahasiswaterkadangmembuatkesalahan yang

menimbulkankonflikdanberdampakpadakerengganganhubungan di

antarakeduanya.

Hal yang perlu diketahui bahwa dalammasaterjadinyakonflik ini,

membutuhkanhal-hal yang

dilakukanuntukmemperbaikidanmenyelesaikankonflikdalamhubunganterse

but. Salah satuusaha yang

dapatdilakukanuntukmenyelesaikanmasalahtersebutadalahdengansikapsali

ngmemaafkan. Menurut Fincham (dalam Nashori, 2011) salah satu

indikator proses memaafkan adalah rekonsiliasi. McCullough (1997)

menyebutnya sebagai dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak

yang menyakiti. Rekonsiliasi adalah upaya yang melibatkan kesadaran dua

belah pihak akan adanya kesalahan masa lalu yang harus dimaafkan dan

diperbaiki. Berdasarkan salah satu indikator pemaafan mengenai
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rekonsiliasi serta seluruh aspek pemaafan yang ada maka pemaafan

dianggap sebagai suatu cara dan upaya yang tepat dalam menyelesaikan

masalah konflik yang terjadi antara individu tersebut.

Pemaafanadalahupayamembuangsemuakeinginanpembalasandenda

mdansakithati yang bersifatpribaditerhadappihak yang bersalahatau orang

yang menyakitidanmempunyaikeinginanuntukmembinahubungankembali

(McCullough, 1997). Proses pemaafandapatterjadijika orang yang

disakitimenghilangkanperasaannegatifsepertikekecewaan,

benciataumarahterhadappelakutentangperistiwa yang

terjadidanpelakudibebaskansecaralebihlanjutdariperasaanbersalahdankewa

jibannya. Kemudianhubunganantara orang yang

disakitidenganpelakukembalimenjadibaiksepertisebelumperistiwa yang

menyakititerjadi.Seseorang yang memaafkankesalahanpihak lain

dapatdilandasiolehkomitmen yang tinggipadarelasimereka.

McCullough dkk, (1997)

mengemukakanbahwapemaafanmerupakanseperangkatmotivasiuntukmeng

ubahseseoranguntuktidakmembalasdendamdanmeredakandoronganuntukm

emeliharakebencianterhadappihak yang

menyakitisertameningkatkandoronganuntukkonsiliasihubungandenganpiha

k yang menyakiti.Nashori (2008) juga menjelaskan pemaafanadalah

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. Sedangkan menurut Ken Hart
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(dalam Soesilo, 2006) menyatakan pemaafanadalah kesembuhan dari

ingatan yang terluka, bukan menghapuskan dan pemaafan sebagai cara

mengatasi hubungan yang rusak dengan dasarprososial.

Beberapapenelitian (dalamDarby dan Schlenker,1982; Ohbuchi,

1989)

menemukanbahwamemintamaafsangatefektifdalammengatasikonflik

interpersonal,

karenapermintaanmaafmerupakansebuahpenyataantanggungjawabtidakber

syaratataskesalahandansebuahkomitmenuntukmemperbaikinya.

Penelitianlainnyaadalahpenelitian yang dilakukan oleh Arthasari (2010)

adalah mengenai perbedaan forgiveness dengan Trait Kepribadian Big

Five pada remaja korban perceraian di Bumi Serpong Damai Tangerang

diperoleh hasil bahwa adanya perbedaan pada dimensi extraversion,

agreeableness, openness toexperience, neuroticism and conscientiousness

terhadap forgivenes

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pemberian

maaf adalah empati (McCullough, 2003), atribusi terhadap perilaku dan

kesalahannya (Takaku, 2001), tingkat kelukaan (Smedes, 1984),

karakteristik kepribadian (McCullough, 2001), dan kualitas hubungan

(McCullough, 2001).Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi

pemaafansalahsatunya adalah faktor karakteristik kepribadian

(McCullough, 2001).Ciri kepribadian tertentu seperti ekstrovert

menggambarkan beberapa karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan
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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 di dalamkepribadianekstrovertadalah cerdas, analitis,

imajinatif, kreatif, bersahaja, dan sopan(McCullough, 2001).

McCullough (1997) juga mengatakan ada faktor tipe kepribadian

yang mempengaruhi pemaafandiantaranya adalah sifat pemaaf, extrovert

menggambarkan beberapa karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan,

ekspresi dan asertif merupakan faktor pemicu terjadinya

pemaafan.Menurut Jung (dalamFeist&Feist, 2006)

ekstrovertberartimengarahkanenergipsikiskeluardanberorientasikepadaobje

kdanjauhdarisubjektif.Seorangdengankepribadianekstrovertlebihdipengaru

hiolehsekelilingmerekadaripadaduniadalamdirimereka(Feist&Feist,

2006).CirikepribadianekstrovertmenurutEysenck (dalamFeist&Feist,

2006) antara lain mudahbersosialisasi, lincah, aktif, periang, terbuka,

dominan, berani, humoris, optimis, danimpulsif.

Seseorang yang

berkepribadianektrovertakanlebihsukabersamadengan orang lain

sehinggaketerampilansosialmerekamenjadimeningkatsehinggamerekadapa

tditerimaolehlingkungan. Denganiniindividuakantumbuhmenjadipribadi

yang positifkarenamerekamemilkikemampuan interpersonal yang baik

(Burleson dkk, 1994). Dengankompetensi interpersonal yang
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baikmakaindividuakanmerasanyamandalamberinteraksidenganlingkungan

nya.

MenurutMasrun (dalamWibowo, 2007) seseorang yang

memilikikepribadianektroverthidupnyaakangembira,

optimisdanramahdalampergaulan, sehinggahubungandengansesamalancar,

tidaksukasendiriandansukamelakukanhal-hal yang mengandungrisiko.

Seseorang yang

berkepribadianektrovertakanmemilikikecenderunganperhatiandanempatite

rhadap orang lain, memeliharahubungan interpersonal,

mudahbergauldanmenyukaitantangan,

merekajugaakandapatmengendalikankonflik yang

merekahadapidankonflikdengan orang lain (Wibowo, 2007).

Kepribadianekstrovertterbentukberdasarkansikapjiwa (Jung,

dalamSuryabrata, 1998).Sikapjiwaadalaharahenergipsikisumumatau libido

yang

menjelmadanorientasimanusiaterhadapdunianya.Individudengankepribadia

nekstrovert, arahaktivitasfisikdanorientasinyamengarahkeluar.Artinya,

keputusan-

keputusandantindakannyatidakdikuasaiolehpendapatsubyektifitasmelainka

n di tentukanolehfaktor-

faktorobyektifataufaktorluardanhaltersebutmenjadikebiasaan (Suryabrata,

1998).
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Menurut Jung (dalamAmbarita, 2004) tipe-

tipekepribadiandapatdijumpaipadasemualapisanmasyarakat, baiklaki-

lakiataupunperempuan, pada orang dewasaataupunanak-anak.Pendidikan,

lingkungan, jeniskelaminatauumurtidakberpengaruhpadaterjadinyatipe-

tipeini.Dengandemikiandapatdikatakanbahwakepribadianekstrovertjugada

patdijumpaipadamahasiswa.

Mahasiswasebagaiindividu yang sudahmemasukiusiadewasaawal,

makamahasiswaakanbanyakmenjalinhubunganintrpersonalataubersosialisa

sidenganlingkungansekitarnya. Inisejalandengan yang

dikemukakanSantrock (1999), dewasaawaltermasukmasatransisi,

baiktransisisecarafisik,

transisisecaraintelektualmaupuntransisiperansosial.Masadewasaawaladala

hmasaberalihnyapandanganegosentrismenjadisikap yang

empati.Padamasadewasaawaliniindividusudahmenciptakandanmenjalinhu

bungan interpersonal dengan orang disekelilingnya.

Padasaatberkomunikasidengan orang lain,

seseorangterkadangmembuatkesalahan. Begitupun yang

terjadipadamahasiswa.Mahasiswadalammenjalinhubungandengan orang

lainbaikdengantemansebayanyaataupundengan orang yang berada di

sekitarnyatidakmenutupkemungkinanakanterjadihal-hal yang

bersifatkonflik. Mahasiswatentusajapernahmengalamiperlakuandansituasi

yang menyakitkanataumengecewakan.Hal inilah yang

membuathubunganmahasiswadengan orang
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disekililingnyamenjadibermasalah,

sehinggadiperlukanpemaafanuntukmemperbaikihubungantersebut.Pemaaf

andapatterjadiatautidak, kembalilagipadakepribadianmahasiswaitusendiri.

Mahasiswadengankepribadianekstrovertcenderunglebihmemaafkan

karenalebihbersifatterbukasehinggacenderungtidakada yang di rahasiakan,

mudahbergauldansenangbersosialisasidengan orang lain (Jung

dalamSuryabrata, 2002).Mahasiswa yang

demikiantentumenjadilebihterampilsecarasosialsehinggajikaterjadikonflikd

engan orang lainmampu di hadapidan di kendalikandenganbaik.

Berdasarkanlatarbelakang yang telahdijelaskan,

penelititertarikuntukmeneliti

“HubunganAntaraKepribadianEkstrovertdenganPemaafanPadaMahasiswa

FakultasPsikologi UIN Suska Riau”

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara tipe

kepribadian ekstrovertterhadap pemaafan pada mahasiswa?

C. TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

hubungan antara tipe kepribadian ekstrovertterhadap pemaafan pada

mahasiswa.
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D. KeaslianPenelitian

Dalampenelitianini,

penulismenggambarkanbeberapadeskripsihasilpenelitianterdahulu yang

mendukungterlaksananyapenelitianini, antaralain, penelitian yang

membahastentangHubunganAntaraHargaDiriDenganMemaafkanPadaRem

ajaPutri di SMA Islam Al MaarifSingosari Malang olehSepteria (2012)

yang

menyatakanbahwaterdapathubunganpositifantarahargadiridenganmemaafk

anpadaremajaputri di SMA Islam Al MaarifSingosari Malang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukanolehFuadNashori (2012)

mengenaipemaafanpadaMahasiswaDitinjaudariTipeKepribadian,

NilaiBudayaJawa, JenisKelamin, dan Tingkat

Pendidikanmemperolehhasiladanyahubungan yang positifantara trait

agreeableness denganpemaafandanadahubungan yang negatifantara trait

neuroticism denganpemaafan.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Arthasari (2010)

mengenai perbedaan forgiveness dengan Trait Kepribadian Big Five pada

remaja korban perceraian di Bumi Serpong Damai Tangerang diperoleh

hasil bahwa adanya perbedaan pada dimensi extraversion, agreeableness,

openness toexperience, neuroticism and conscientiousness terhadap

forgivenes.



10

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2007) yang

berjudul kompetensi interpersonal remaja panti asuhan putra ditinjau dari

kepribadian ektrovert.

Dari beberapapenelitiansebelumnya yang telahdiuraikan,

penulismengambiltema yang samamengenai pemaafan namun dengan

variabel yang berbeda, yaitu kepribadian ekstrovertterhadap pemaafan,

sehingga penelitian ini adalah penelitian yang asli dan belum pernah

dilakukan, penelitian ini akan melihat hubungantipe kepribadian

ekstrovertterhadap pemaafan pada mahasiswa.

E. ManfaatPenelitian

1. ManfaatTeoritis

Penelitianinidiharapkandapatmemberikansumbanganbagipengembanga

nilmuPsikologi, khususnyaPsikologiSosial mengenai tipe kepribadian

ekstrovert terhadap pengaruhnya pada pemaafan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi untukmahasiswadan

rujukanuntukpenelitiselanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

konsep pemaafan dan faktor yang mempengaruhinya.


