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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan  

Belakangan ini marak terjadi kasus perkelahian antar siswa 

sekolah yang beredar di media sosial. Permasalahannya pun 

beragam, mulai dari permasalahan yang bersifat pribadi hingga 

permasalahan yang melibatkan kelompok. Motif apa yang 

sebenarnya ada dibalik semua itu, yang jelas hal – hal seperti itu 

merupakan tindakan yang dapat merusak masa depan siswa sebagai 

remaja yang sedang berkembang. 

Masa remaja merupakan masa dimana terjadi peralihan atau 

transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai 

dengan perubahan fisik maupun psikis. Seperti yang diungkapkan 

oleh Hurlock (1980, h.207) ada tahapan perkembangan yang secara 

langsung berpengaruh terhadap perkembangan fisiknya dan ada lagi 

yang berpengaruh terhadap perkembangan psikis jangka panjangnya. 

Pada periode remaja ini mengalami kedua-duanya, sehingga akibat 

langsung dan jangka panjangnya menjadi sangat penting. 

Tahapan pertama yang dialami adalah remaja akan 

dihadapkan dengan posisi dimana individu adalah kelompok, artinya 

remaja dengan teman sebayanya sebagai sebuah kelompok. Hurlock 

(1980, h.213) mengakatan bahwa didalam kelompok tersebut 

dimulailah pengaruh-pengaruh besar dari teman sebayanya baik itu 

pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku. Dengan 
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kata lain, pengaruh teman sebaya jauh lebih besar dibandingkan 

dengan pengaruh keluarga. 

Seiring berjalannya proses perkembangan, remaja mulai bisa 

menentukan seperti apa individu yang ia inginkan untuk menjalin 

hubungan yang lebih matang. Joseph (dalam Hurlock, 1980, h.215) 

mengatakan bahwa perubahan nilai yang terjadi pada masa remaja 

membuat teman pada masa kanak-kanak belum tentu menjadi teman 

dalam masa remaja. Dalam penelitiannya, remaja cenderung memilih 

seseorang bukan hanya karena memiliki kesamaan, mereka 

menginginkan seseorang yang lebih dapat dipercaya, mudah diajak 

bicara, dan dapat diandalkan. Salah satu bentuk relasi yang matang 

dari proses pemilihan adalah persahabatan. 

Persahabatan adalah suatu hubungan antar pribadi yang 

sifatnya lebih akrab serta melibatkan individu sebagai suatu kesatuan 

yang intim (Ahmadi, 2007). Hubungan persahabatan (close 

friendship) tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

pertemanan biasa. Jika pada hubungan pertemanan hanya diperlukan 

rasa solidaritas, hubungan persahabatan lebih menuntut 

pemeliharaan dalam setiap interaksi. Selain adanya pemeliharaan 

dalam hubungan, persahabatan cenderung muncul karena adanya 

kesamaan misalnya dalam hal kesenangan, cita-cita, dan cara berfikir 

(Ahmadi, 2007). 

Kedekatan hubungan dalam sebuah persahabatan tidak serta 

merta berjalan tanpa adanya konflik didalamnya. Semakin dekatnya 

sebuah hubungan akan menjadikan semakin lekatnya hubungan 
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emosional diantara keduanya. Pada hubungan pertemanan sebuah 

konflik dapat begitu saja dilewati dengan saling memaafkan tetapi 

tidak menjamin hubungan keduanya akan kembali berjalan baik atau 

dengan kata lain tidak saling berinteraksi kembali. Sementara dalam 

hubungan persahabatan pasti sangatlah berbeda, seperti yang telah 

dijelaskan diatas bahwa persahabatan adalah hubungan yang sangat 

khusus serta sangat dekat dengan interaksi yang lebih banyak dalam 

emosional maupun situasi lainnya.  

Manusia setiap hari berinteraksi dan menjalin hubungan satu 

sama lainnya. Hasil dari interaksi yang ditimbulkan memiliki warna-

warna tersendiri antara lain adanya perselisihan. Setiap orang pasti 

pernah melakukan kesalahan dan merasa tersakiti. Beberapa individu 

biasanya melakukan kesalahan yang menimbulkan luka dan 

membuat orang yang terluka tidak mudah untuk memaafkan.  

Sebagian kesalahan mampu untuk diperbaiki sehingga 

hubungan tidak lagi menyimpan dendam, namun tidak sedikit juga 

yang sulit untuk diperbaiki yang mengakibatkan munculnya rasa 

ingin membalas dendam yang akibatnya tidak baik untuk 

kelangsungan hubungan. 

Belajar untuk memaafkan merupakan suatu langkah yang 

positif untuk kemajuan dalam hidup. Memaafkan menjadi hal yang 

paling ampuh untuk menghilangkan rasa marah dan kebencian antara 

diri sendiri dengan orang lain. Memaafkan bukan bearti melupakan 

kesalahan dan peristiwa buruk, tetapi memberikan kesempatan untuk 

diri sendiri untuk menghapus dendam dan rasa benci dalam diri. 
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Seseorang yang berbesar hati bisa jadi akan lebih ringan 

dalam hal memaafkan. Namun setiap orang pasti pernah mengalami 

kesulitan untuk memaafkan bahkan masih menyimpan rasa kesal 

hingga jangka waktu yang panjang. Amarah yang masih tersimpan 

dalam diri memberikan dampak yang negatif terhadap diri sendiri 

dan kelangsungan hubungan. 

Menurut pendapat Toussaint & Webb, 2005 (dalam Kurniati, 

2009) menyebutkan bahwa perilaku tidak memaafkan 

(unforgiveness) merupakan bentuk respon negatif terhadap orang 

lain yang dapat mengantarkan seseorang kedalam kegagalan dalam 

fungsi sosial  dan masalah dalam kesehatan mental serta fisik. Orang 

yang tidak memaafkan terkait erat dengan emosi sehingga aktifitas 

otak terlihat sama dengan orang yang mengalami depresi dan stress. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maltby dan Kaminer (dalam 

Kurniati,  2009) menemukan bahwa kegagalan dalam memaafkan 

berhubungan dengan depresi baik pada laki-laki dan perempuan. 

Sikap sulit untuk memaafkan erat kaitannya dengan amarah 

dan emosi yang meluap ketika berhadapan dengan siapa saja yang 

dianggap menyakiti. Kaitannya dengan hubungan persahabatan, hal 

ini bisa menimbulkan masalah berkelanjutan dan melibatkan orang – 

orang disekitar. Hal yang sering terjadi adalah ketika seseorang tidak 

mampu untuk membalas dendam seorang diri maka jalan yang 

diambil yaitu dengan menghasut orang lain untuk ikut membenci 

sehingga mempunyai teman untuk membalas dendam. Akibatnya, 
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konflik yang sebenarnya bersifat pribadi menjadi sebuah 

permusuhan antar kelompok. 

Ketidak mampuan seseorang untuk memaafkan membuatnya 

tetap terjebak di masa lalu dan membuatnya semakin merasa tersakiti 

oleh ingatan tetang peristiwa di masa lalu. Selain itu, sulit untuk 

memaafkan membuat seseorang tidak dapat memajukan hidupnya 

kearah yang lebih baik. Ketika seseorang menahan perasaannya 

untuk tidak memaafkan, secara otomatis situasi yang ada tidak akan 

berubah. Sementara itu memaafkan merupakan salah satu koreksi 

untuk kesadaran diri sendiri dan pertumbuhan pribadi untuk menjalin 

hubungan dengan kualitas yang lebih baik. 

Kaitannya dengan hubungan persahabatan, Wardhati dan 

Faturochman (2001, h.5-7) berpendapat bahwa salah satu faktor 

seseorang dapat memaafkan adalah adanya kualitas hubungan yang 

baik didalamnya. Kualitas hubungan yang baik dapat memotivasi 

seseorang untuk tetap menjaga hubungan dengan pertimbangan 

jangka panjang. Hubungan yang erat seperti ini lebih mementingkan 

keuntungan dari pada kerugian satu sama lain. 

Kualitas hubungan mempunyai peran penting dalam 

memunculkan pemaafan dari seseorang. Menurut pendapat Kumar, 

Scheer, dan Steenkamp (dalam Bernard, 2011), kualitas hubungan 

merupakan hal-hal yang mencakup masalah konflik, kepercayaan 

(trust), komitmen dan kesinambungan hubungan di masa mendatang. 

Kualitas hubungan yang baik akan menurunkan level konflik dan 
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sebaliknya memperbesar kepercayaan, komitmen, dan berlanjutnya 

hubungan jangka panjang. Komitmen yang tinggi pada sebulah relasi 

dapat menjadi landasan seseorang untuk dapat memaafkan 

(McCullough dkk.,  dalam Wardhati dan Faturochman, 2001, h.7). 

Hasil wawancara bebas peneliti kepada sepuluh remaja yang 

terdiri dari enam remaja putri dan empat remaja putra. Dari 

wawancara tersebut menunjukan bahwa remaja putri lebih peduli 

dengan relasi persahabatan mereka dibandingkan dengan remaja 

putra. Empat dari sepuluh remaja, mengatakan bahwa dalam 

persahabatan kejujuran dan keterbukaan adalah hal yang penting 

dimiliki oleh setiap anggota sebuah relasi persahabatan. Sedangkan 

enam sisanya mengatakan kepercayaan, kasih sayang, dan komitmen 

untuk saling menjaga adalah hal yang mutlak dimiliki dalam 

persahabatan. 

Tujuh dari sepuluh mengatakan akan menyelesaikan masalah 

persahabatan ketika salah satu pihak yang berselisih memulai untuk 

meminta maaf, tiga responden lainnya lebih memilih untuk 

menghindar dan menunggu keadaan menjadi lebih baik jika 

memiliki permasalahan dengan sahabatnya. Alasan enam dari 

keseluruhan responden untuk memaafkan sahabatnya adalah adanya 

keinginan untuk saling menjaga relasi persahabatannya, merasa 

setiap individu tidak luput dari kesalahan dan adanya tujuan yang 

sama dalam suatu relasi persahabatan. 

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan adanya 

keinginan dari setiap individu untuk saling menjaga relasi 
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persahabatannya dan menyelesaikan masalahnya dengan cara saling 

memaafkan demi relasi persahabatan mereka. Fenomena group 

teman sebaya atau gang yang banyak bermunculan di usia remaja, 

yang banyak memiliki berbagai kesamaan, tujuan, dan komitmen 

dapat mempengaruhi cara perilaku dan cara berfikir mereka dalam 

menyelesaikan masalah antar individu. 

Komitmen merupakan suatu hal yang dapat mengatur 

seseorang dalam bertindak. Dalam perannya, komitmen muncul 

untuk memainkan peran yang mendorong kebaikan hati serta 

mendukung hubungan yang baik. Komitmen yang kuat ditujukan 

sebagai pemelihara hubungan, contohnya yaitu komitmen cenderung 

berperan untuk lebih mengakomodasi daripada membalas ketika 

pasangan berperilaku buruk (Rusbult, Martz, & Agnew, 1998, h.361)  

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan 

adanya pengaruh positif dari komitmen dalam sebuah hubungan 

interpersonal. Dengan adanya komitmen dalam hubungan 

persahabatan diharapkan semakin mudah memunculkan pemafaan 

didalam sebuah hubungan. Ketika seseorang dapat berdamai dengan 

peristiwa menyakitkan, maka orang tersebut akan mendapatkan 

keuntungan tersendiri dalam dirinya. 

Keuntungan yang didapat dari seseorang yang bisa 

memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah kebahagiaan serta 

ketenangan hati. Kebahagiaan erat kaitannya dengan kesehatan 

mental dan psikis seseorang. Menurunnya kebencian dan amarah 
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membuat seseorang dapat berpikir jernih serta menata kelanjutan 

hubungan dengan lebih baik.  

Berdasarkan permasalahan dan hasil observasi yang 

ditemukan, apakah ada hubungan antara tingkat komitmen dengan 

pemberian maaf yang diberikan individu dalam menjalin hubungan 

persahabatan remaja? Dari pertanyaan tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang komitmen dan pemaafan 

kedalam sebuah judul penelitian yaitu “Hubungan antara Komitmen 

Persahabatan dengan Pemafaan pada Remaja”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara komitmen persahabatan dengan pemaafan 

dikalangan remaja. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

memberikan informasi dan referensi dalam pengembangan ilmu 

psikologi sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan referensi mengenai komitmen dengan 

hubungannya dalam hal pemberian maaf dalam 

persahabatan remaja 

b) Memberikan gambaran bagaimana sebuah komitmen 

dapat berperan penting dalam pemberian maaf ketika 

terjadi konflik dalam persahabatan.  


