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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan 

orang lain untuk terus bertahan hidup. Sosialisasi antar manusia merupakan 

kewajiban bagi semua orang, begitu pula untuk para remaja. Pada saat 

bersosialisasi, mereka dapat belajar bagaimana caranya menjadi seorang 

manusia dewasa. Ada kalanya dalam bersosialisasi terjadi konflik atau 

benturan yang tidak diinginkan. Salah satunya salah paham, bisa menjadi 

awal mula sebuah pertikaian. Pertikaian bermula dari hal kecil jika tidak 

diselesaikan dengan baik bisa menimbulkan luka fisik maupun psikis.  

Salah satu bentuk pertikaian antar pelajar adalah tawuran. Kasus 

tawuran masih sering terjadi di kota Semarang. Beberapa bulan terakhir telah 

terjadi dua kasus tawuran di kota Semarang yang melibatkan puluhan siswa. 

Tawuran pada kasus pertama melibatkan belasan siswa SMK (Almanaf, 

2018). Pada kasus kedua melibatkan puluhan siswa SMP dan SMK dari 

sembilan sekolah yang berbeda (Purnomo, 2017). 

Penyebab tawuran sangat beragam, mulai dari persoalan kecil seperti 

saling menatap satu sama lain, saling mengejek hingga bersenggolan secara 

fisik. Hal ini dapat berlanjut sampai ke penyebab yang relatif besar, seperti 

permusuhan antar sekolah yang sudah berlangsung lama dan permusuhan 

antar suku atau etnis. Penyebab tersebut didasari atas nama rasa solidaritas, 

pengaruh lingkungan yang buruk dan prasangka yang timbul antar pelajar 
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atau sekolah sehingga para pelajar akan membalas perlakuan yang menimpa 

temannya. 

Aksi tawuran umumnya terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Salah satu pelajar SMA yang peneliti wawancara mengatakan bahwa tawuran 

bisa terjadi karena prasangka. Siswa tersebut mengambil contoh bahwa ia 

mendengar siswa di sekolah B siswanya arogan. Pada suatu ketika siswa dari 

sekolah A dan B tidak sengaja terjadi kontak fisik. Lalu hal ini kemudian 

dipakai oleh oknum tertentu sebagai alasan untuk melakukan tawuran. 

Prasangka tersebut lalu hidup dan tumbuh sehingga menjadi alasan untuk 

melakukan tawuran.  

Perkelahian atau tawuran antar pelajar mempunyai berbagai macam 

dampak negatif terutama bagi para pelaku, seperti luka fisik, luka psikis, 

hancurnya harta benda atau fasilitas umum sampai jatuhnya korban jiwa. 

Dari berbagai macam dampak negatif tersebut yang paling memprihatinkan 

adalah luka psikis, seperti rasa dendam, amarah, kecewa, dan perasaan 

terhina. Kondisi psikologis yang demikian dapat memunculkan konflik yang 

mendalam atau dengan kata lain konflik akar rumput.  

Salah satu cara untuk meredam dendam dari konflik yang pernah 

terjadi adalah dengan memaafkan. McCullough, Fincham dan Tsang (2003) 

mendefinisikan pemaafan adalah sejumlah perubahan motivasional 

seseorang yang mengakibatkan berkurangnya motivasi untuk membalas 

perlakuan yang dilakukan oleh pelaku, berkurangnya motivasi untuk tidak 

menjauh dari pelaku dan meningkatnya motivasi untuk mengampuni pelaku, 

meskipun tindakan pelaku menyakitkan.  
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Enright (dalam McCullough, dkk, 2003) mendefinisikan pemaafan 

sebagai kesediaan individu yang menjadi korban untuk meninggalkan hak 

yang dimilikinya untuk membenci, menilai negatif dan berperilaku tidak 

peduli kepada orang lain yang telah berlaku tidak adil, dan sebaliknya lebih 

mendukung kualitas tentang perasaan kasihan, kebaikan hati dan bahkan 

cinta yang tidak semestinya diberikan kepada orang yang telah menyakitinya. 

McCullough, Worthington, Rachal (1997, h. 321-336), memaafkan 

mengubah seseorang yang awalnya memiliki motivasi untuk membalas 

dendam menjadi sebuah motivasi untuk mengampuni pihak yang telah 

menyakiti. Worthington dan Wade (dalam Hasan, 2013, h. 10-20) 

menambahkan bahwa dengan memaafkan justru memberi keuntungan secara 

psikologis yaitu individu memiliki mental yang sehat, dan merupakan terapi 

yang efektif untuk melepaskan diri dari kemarahan dan perasaan bersalah. 

Secara psikologis keuntungan yang diberikan dari pemaafan yaitu 

dapat menjadi terapi yang efektif dalam intervensi seseorang yang berusaha 

bebas dari perasaan marah dan rasa bersalah. Hill (dalam Toussaint & Webb, 

2005) mengungkapkan memaafkan merupakan cara membangun kepribadian 

manusia yang sehat dan pemulihan hubungan interpersonal setelah konflik. 

Saat pelaku dapat memaafkan musuhnya, maka motivasi untuk membalas 

dendam dan menghindari hubungan dengan musuh akan berkurang, 

sementara dorongan untuk berbuat baik kepada musuh akan muncul kembali. 

Hope (1987) mengatakan bahwa pemaafan dapat menekan perasaan cemas, 

marah dan depresi. Dalam hubungan interpersonal yang dekat juga memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kebahagian dan kepuasan hubungan tersebut 

(Karremans, Van Lange, Ouwerkerk & Kluwer, 2003). 
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Menurut Wade dan Worthington (2003) terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi sesorang untuk dapat memaafkan orang lain, yaitu religiusitas, 

empati, keramahan, kemarahan, perasaan malu, kedekatan hubungan dengan 

pelaku, kualitas hubungan inerpersonal sebelum kejadian, luka yang 

ditimbulkan oleh pelaku dan permintaan maaf. Salah satu faktor penting yang 

dapat membuat seseorang mengelola kemarahan menjadi sebuah tindakan 

pemaafan adalah religiusitas.  

Religiusitas didefinisikan oleh Wade dan Worthington (2003) sebagai 

tingkatan bagaimana kesetiaan seseorang mengikuti nilai, ritual, keyakinan 

agamanya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Glock dan 

Stark (dalam Ancok & Suroso, 1994) menyatakan konsep religiusitas mirip 

dengan konsep keagamaan yang diwujudkan dalam sebuah aktivitas, tidak 

hanya pada aktivitas ritual saja, seperti berdoa, pergi ke tempat ibadah, 

membaca kitab suci. Namun, juga aktivitas yang digerakkan oleh dorongan 

spiritual yang terjadi dalam diri individu, seperti retret, menolong sesama, 

dan bakti sosial.  

Rakhmat (2003) bahwa tingkat religiusitas pada individu akan 

berpegaruh terhadap perilakunya. Apabila individu memiliki tingkat 

religiusitas yang tinggi, maka individu akan menunjukkan perilaku ke arah 

hidup yang religius pula, sebaliknya individu yang memiliki tingkat 

religiusitas rendah, mereka akan menunjukkan perilaku ke arah hidup yang 

jauh dari religius pula. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Allport dan 

Ross (dalam Widyarini, 2009) sebagai pelopor psikologi sosial yang 

menyatakan bahwa salah satu orientasi religiusitas adalah memandang 
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agama sebagai sesuatu yang memberikan banyak manfaat seperti rasa aman 

dan penghiburan.  

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan 

antara religiusitas dengan pemaafan. Sebab, pada hasil penelitian yang 

dilakukan Luzombe dan Dean (2009) dan Fox dan Thomas (2008) 

membuktikan bahwa individu yang memiliki keyakinan religiusitas yang 

kuat lebih mudah memaafkan orang lain dan menunjukkan hubungan positif. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

religiusitas dengan pemaafan pada siswa Katolik Sekolah Mengenah Atas 

(SMA) X di Kota Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara kolektif, 

baik untuk keilmuan (teoritis) atau untuk peneliti, dan subjek penelitian 

(praktis). Manfaat tersebut adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

kajian psikologi, khususnya pada psikologi perdamaian dan psikologi 

sosial mengenai perilaku religiusitas dengan pemaafan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

berbagai pihak. 

a. Bagi Pelajar  

Dapat memberi informasi hubungan antara pemaafan dengan 

religiusitas dalam rangka mengurangi tindak kekerasan dan 

tawuran. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui cara meningkatkan tindakan pemaafan 

dengan meningkatkan religiusitas. 


