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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam interaksi sehari-hari, seseorang kadang berbuat salah 

terhadap individu lain. Pada sisi lain, orang juga pernah mengalami 

situasi yang menyakitkan atau mengecewakan. Situasi yang 

mengecewakan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses 

interaksi sehari-hari sangat berpotensi memunculkan konflik yang 

menyebabkan luka hati.  

Secara prinsip, peristiwa pemicu luka hati ini muncul karena 

pihak tertentu merasa dan menilai telah diperlakukan tidak adil, 

dikhianati, dan menjadi korban tindakan brutal (Wardhati & 

Faturochman, 2006). Bahkan, konflik menjadi semakin mudah terjadi 

pada relasi-relasi yang sangat dekat dan memiliki frekuensi interaksi 

yang tinggi (Tsang, McCullough & Fincham, 2006).  

Hal-hal yang dapat memicu luka hati tersebut juga terjadi bahkan 

dalam lingkup komunitas religius. Komunitas religius, seperti 

komunitas calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang, 

cenderung mendasarkan hidup sehari-harinya pada aturan-aturan 

keagamaan. Setiap agama tentunya mengajarkan pedoman hidup penuh 

cinta kasih dan pengampunan, tetapi pada praktiknya, konflik dan 

dendam pun tetap terjadi dalam interaksi antar anggota komunitas 

religius. 
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Terkait dengan hal tersebut, peneliti mencoba melakukan 

wawancara  dengan beberapa orang frater yang sedang menempuh 

pendidikan di Seminari Tinggi St. Paulus, Kentungan. Dari hasil 

wawancara, tampak bahwa perbedaan pendapat sering menjadi pemicu 

utama munculnya konflik dalam komunitas.  

Perlakuan tidak adil sebagai pemicu luka hati dapat dilihat dalam 

berbagai tindakan diskriminatif. Dalam komunitas calon imam, 

tindakan diskriminatif tampak dalam pemberian tugas harian dan 

khusus yang berbeda-beda dari pembimbing rohani untuk setiap 

anggota komunitas sehingga memunculkan rasa iri, terbebani, dan pilih 

kasih. Pengkhianatan juga menjadi pemicu timbulnya luka hati. Dalam 

komunitas calon imam, pengkhianatan dapat muncul dalam bentuk 

kebohongan, membocorkan isi cerita yang bersifat rahasia, dan 

mengelak dari tanggung jawab.  

Tindakan brutal adalah tindakan yang membuat pihak lain terluka 

baik secara fisik maupun psikis. Umumnya tindakan brutal yang terjadi 

dalam komunitas calon imam yaitu dalam bentuk melukai secara psikis 

seperti memberi label negatif terhadap sesama rekan satu komunitas 

atau kepada pembimbing rohani yang tidak disukai. Sindiran dan ejekan 

yang kerap kali muncul dalam interaksi sehari-hari dapat memicu 

konflik yang membuat luka hati.  

Bila sudah terjadi konflik, seringkali diikuti dengan penghindaran 

terhadap pihak yang berkonflik sehingga memunculkan situasi yang 

kurang nyaman dalam komunitas. Bahkan, beberapa frater sampai pada 

keputusan untuk mengundurkan diri dari pendidikan menjadi calon 
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imam sebab merasa tidak nyaman dengan suasana permusuhan yang 

terjadi. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, sebab tidak banyak orang 

muda saat ini yang tertarik menjadi imam. 

Selama berabad-abad tindakan memaafkan telah dianjurkan 

sebagai obat untuk sakit hati dan marah. Dalam berbagai ajaran agama 

serta kepercayaan, manusia diharapkan secara tulus meminta maaf dan 

atau memberikan maaf atas tindakan keliru yang terjadi kepada mereka.  

McCullough (2001) mengemukakan bahwa memaafkan dapat 

dijadikan motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas 

dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian 

terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk 

konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti.  

Menurut Hargrave dan Sells (dalam Hadriami, 2008) permaafan 

merujuk pada terlepasnya seseorang dari kemarahan terhadap panca 

indera, terbangun kembali hubungan interpersonal yang saling percaya 

serta sembuhnya luka-luka hati yang dicederai untuk memberikan maaf 

atau memaafkan pihak yang telah mencederai. Sedangkan menurut Ken 

Hart (dalam Soesilo, 2006) menyatakan permaafan adalah kesembuhan 

dari ingatan yang terluka, bukan menghapuskan dan permaafan sebagai 

cara mengatasi hubungan yang rusak dengan dasar prososial. 

Penelitian (Darby dan Schlenker, 1982) menemukan bahwa 

meminta maaf sangat efektif dalam mengatasi konflik interpersonal, 

karena permintaan maaf merupakan sebuah pernyataan tanggung jawab 

tidak bersyarat atas kesalahan dan sebuah komitmen untuk 

memperbaikinya.  
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Tidak hanya bisa mengatasi konflik interpersonal, memaafkan 

juga menjadi pertanda bahwa seseorang sehat secara mental sehingga 

dapat pula mempengaruhi kesehatan fisiknya. Worthington dan Wade 

(dalam Dharmawan & Wismanto, 2010) menyetujui pendapat yang 

menyatakan bahwa secara kesehatan memaafkan memberikan 

keuntungan psikologis, dan memaafkan merupakan terapi yang efektif 

dalam intervensi yang membebaskan seseorang dari kemarahannya dan 

rasa bersalah. Dalam praktek kliniknya, para profesional (dalam 

Hadriami, 2003) mengamati kalau klien yang mampu memberikan 

maaf akan mengalami perbaikan dalam kesehatan psikologis dan 

bahkan juga fisiknya. 

Melalui permaafan ada hal-hal yang dapat dikurangi, yakni: 

kekhawatiran, stress, gejala fisik karena stress, tenaga besar dari 

kebencian, dan tingkat keparahan sakit jantung serta kanker. Sedangkan 

ada hal-hal yang bisa ditingkatkan melalui permaafan, yakni: harapan, 

harga diri, kekuatan diri, tenaga untuk sembuh, dan kesehatan fisik 

(Soesilo, 2006). Sayangnya, tidak semua orang bisa dengan mudah 

memaafkan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi seorang 

individu dalam memberikan maaf. Salah satunya adalah tipe 

kepribadian.  

Allport (dalam Suryabrata, 1985) mendefinisikan kepribadian 

sebagai susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri 

individu, yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap 

lingkungan. Sistem psikofisik yang dimaksud Allport meliputi 

kebiasaan, sikap, nilai, keyakinan, keadaan emosional, perasaan dan 
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motif yang bersifat psikologis tetapi mempunyai dasar fisik anak secara 

umum. Atkinson (1999) mengatakan kepribadian sebagai pola perilaku 

dan cara berpikir yang khas, yang menentukan penyesuaian diri 

individu terhadap lingkungan. 

Secara teoritis ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu kepribadian, salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam mengkaji kepribadian adalah pendekatan trait. Trait 

adalah karakteristik yang membedakan individu satu dengan yang lain. 

Trait inilah yang membuat masing-masing individu memiliki 

pemikiran, perasaan, dan perilaku yang berbeda-beda bahkan ketika 

menghadapi sebuah situasi yang sama. Beberapa trait kepribadian 

membantu individu untuk membangun dan menjaga hubungan yang 

hangat dengan individu lain. Karakteristik (trait) kepribadian 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, baik 

perilaku positif maupun negatif. 

Klasifikasi dari berbagai karakter kepribadian yang paling 

dikenali adalah klasifikasi lima faktor, atau sering juga dikenal dengan 

Big Five Factors Theory. Kelima faktor tersebut yakni Openness, 

Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, dan Neuroticism 

(Costa&McCrae, 1992).  

Masing-masing faktor kepribadian memiliki karakteristik yang 

berbeda, karakteristik-karakteristik inilah yang kemudian menjadi 

prediktor sikap individu dalam menghadapi suatu situasi, termasuk juga 

dalam menghadapi konflik.  
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Trait kepribadian opennes to experience memiliki karakter yang 

imajinatif, kreatif dan rendah hati. Orang-orang dengan trait openness 

to experience memiliki keingintahuan yang tinggi dan sangat 

mengapresiasi seni. Trait conscientiousness memiliki karakter yang 

impulsif, spontan, dan terorganisir. Trait extraversion memiliki karakter 

yang penuh semangat dan menyukai momen-momen saat bersama-

sama dengan orang lain. Trait agreeableness memiliki karakter yang 

ramah, senang membantu, baik hati dan sangat menghargai pendapat 

orang lain. Trait neuroticism memiliki karakteristik yaitu sering 

merasakan emosi-emosi negatif seperti kemarahan dan kecemasan. 

Orang-orang dengan trait neuroticism yang tinggi biasanya cenderung 

bereaksi secara emosional terhadap setiap kejadian. 

Mengingat bahwa memaafkan menjadi hal yang sangat penting 

untuk dapat mencapai kesejahteraan, sedangkan karakter kepribadian 

yang dimiliki setiap individu merupakan suatu hal yang permanen dan 

merupakan suatu anugerah yang tidak dapat ditolak atau ditukar dengan 

karakteristik lain, maka peneliti ingin mencari tahu apakah ada 

hubungan antara faktor kepribadian dengan tingkat permaafan.  

Setiap calon imam dalam komunitas mendapatkan pendidikan dan 

melakukan kegiatan yang sama porsinya antar anggota, sehingga faktor 

kepribadian menjadi salah satu faktor yang masih orisinil dan memiliki 

pengaruh besar terhadap respon yang terjadi dalam situasi berkonflik, 

maka peneliti menjadikan faktor kepribadian sebagai variabel yang 

mempengaruhi dalam penelitian terhadap permaafan dalam komunitas 

calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menguji 

secara empirik ada tidaknya hubungan  antara: 

1. Permaafan dengan trait kepribadian Openness to Experience 

pada calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 

2. Permaafan dengan trait kepribadian Conscientiousness pada 

calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 

3. Permaafan dengan trait kepribadian Extraversion pada calon 

imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 

4. Permaafan dengan trait kepribadian Agreeableness pada calon 

imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 

5. Permaafan dengan trait kepribadian Neuroticism pada calon 

imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu psikologi khususnya di bidang  Psikologi 

Sosial dan Kesehatan Mental. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

tentang hubungan antara: 

1. Permaafan dengan trait kepribadian Openness to Experience 

pada calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 
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2. Permaafan dengan trait kepribadian Conscientiousness pada 

calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 

3. Permaafan dengan trait kepribadian Extraversion pada calon 

imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 

4. Permaafan dengan trait kepribadian Agreeableness pada calon 

imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 

5. Permaafan dengan trait kepribadian Neuroticism pada calon 

imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. 


