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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan memiliki akal budi dan pikiran untuk 

menjadi seorang individu yang bertanggung jawab atas kehidupannya 

sendiri, namun, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah mahluk 

sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia selalu 

membutuhkan orang lain dalam hidupnya, baik itu orangtua, keluarga, 

teman, atau orang-orang lain yang membantu berjalannya kehidupan 

individu tersebut. Manusia selalu terlibat dalam sebuah proses sosial. 

Proses sosial yang dilakukan oleh seorang individu bisa saja orang-

orang yang sudah dikenalnya, maupun yang belum dikenalnya. Tidak 

menutup kemungkinan untuk seorang manusia melakukan interaksi 

dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Hal inilah yang disebut 

dengan interaksi sosial. 

Menurut Soekanto (dalam Rachmawati, Muntasib, & Sunkar, 

2011) interaksi sosial disebut sebagai proses sosial apabila terdapat 

kontak sosial dan komunikasi antarpihak yang terlibat. Terdapat 

beberapa macam bentuk interaksi sosial, yaitu kerja sama, persaingan, 

akomodasi, dan pertikaian/pertentangan (konflik) (Rachmawati, dkk, 

2011).  

Dalam interaksi sosial, manusia tidak lepas dari permasalahan  

seperti berselisih atau berkonflik dengan sesamanya, apalagi manusia 

selalu hidup berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut 
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disebabkan karena dalam setiap individu terdapat berbagai macam 

perbedaan. Individual differences (perbedaan yang dimiliki oleh 

masing-masing individu) mempengaruhi bagaimana individu tersebut 

memberi pendapat, mempertimbangkan suatu hal, maupun dalam 

mengambil keputusan (Kieslich & Hilbig, 2014).  

Perbedaan yang dimiliki masing-masing individu tersebut 

mendorong terjadinya interpersonal conflict, konflik ini terjadi antara 

dua atau lebih individu. Berbagai perbedaan individu mendorong 

terjadinya konflik interpersonal, yang di dalamnya terdapat 

kepribadian, budaya, sikap-sikap, nilai-nilai, persepsi, dan berbagai 

perbedaan lainnya (Beheshtifar & Zare, 2013).  

Bao, Zhu, Hu, & Cui (2016) menjelaskan bahwa konflik dapat 

dijelaskan secara sederhana sebagai perselisihan atau bentrokan antar 

dua individu yang tidak bisa memenuhi ekspektasi yang mereka 

harapkan dari masing-masing individu yang terlibat. Konflik tidak 

dapat dihindarkan dan dapat berujung ke hal-hal negatif seperti 

kekerasan atau penghindaran dari permasalahan yang sesungguhnya. 

Respon individu dalam menanggapi konflik interpersonal yang terjadi 

dalam kehidupan mereka sangatlah beragam, masing-masing individu 

mempunyai cara-cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik.  

Bao, dkk. (2016) menjelaskan bahwa tidak semua orang memilih 

untuk menyelesaikan konflik secara bijaksana. Setiap pilihan yang 

diambil individu tersebut menentukan juga bagaimana hubungan orang 

tersebut dengan pihak yang terlibat dalam konflik itu. Adanya konflik 

dalam sebuah hubungan tentunya akan memunculkan emosi negatif 
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pada kedua belah pihak. Yuliani (2013) mengatakan bahwa emosi 

negatif yang paling banyak ditonjolkan adalah emosi marah. Emosi 

marah ditimbulkan ketika seseorang merasa dihina, dipojokkan, 

difitnah, diremehkan, merasa frustrasi, atau mendapat perlakuan-

perlakuan yang menyinggung harga dirinya (Susanti, Husni, & 

Fitriyani, 2014).  

Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan 

yang dihasilkan oleh emosi negatif, maka diperlukan resolusi konflik 

yang baik dan tepat. Salah satu cara menyelesaikan konflik dengan baik 

adalah dengan permintaan maaf, baik itu meminta maaf atau memberi 

maaf. Dalam bahasa Inggris, forgiveness diambil dari kata forgive 

ditambah dengan imbuhan ness yang memiliki definisi yaitu tindakan 

memaafkan, keadaan diampuni, dorongan untuk mengampuni, 

kesediaan untuk memaafkan (McCullough, 2001). Exline, Worthington, 

Hill, & McCullough (2003) menjelaskan bahwa  pemaafan adalah 

proses intra-personal yang mengubah kognisi individu dalam 

perselisihan dan mempengaruhi hubungan antara kedua belah pihak 

yang bersangkutan. Maltby, Wood, Day, Kon, Colley, & Linley (2008) 

mengatakan bahwa pemaafan adalah proses positif untuk 

menyelesaikan konflik yang membuat individu mengurungkan niatnya 

untuk membalas lawannya. Hal tersebut karena orang tersebut 

mempertimbangkan dan menafsirkan kembali perasaan dan pemikiran 

mengenai kejadian tersebut. 

Menurut McCullough (2000) dengan pemaafan dapat 

memunculkan motivasi pada seseorang untuk mengalihkan 



4 
 

 

keinginannya dari membalas dendam kepada lawan menjadi tindakan 

yang bertujuan meredakan permasalahan yang terjadi dengan pihak 

lawan. Worthington (2005) mengatakan bahwa strategi emotion focused 

coping yang membantu untuk meredakan stres, meningkatkan 

kesehatan yang baik, dukungan sosial kualitas hubungan dan agama. 

Dengan adanya pemaafan, individu dapat  melepaskan beban, dendam, 

dan sakit yang disebabkan oleh orang yang menyakitinya. Pemaafan 

adalah kesediaan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak 

menyenangkan yang bersumber dari hubungan interpersonal dengan 

menumbuhkan dan mengembangkan perasaan, pikiran, hubungan yang 

lebih positif dengan orang yang telah melakukan perbuatan tidak 

menyenangkan tersebut (Nashori, 2011).  

Enright (dalam Kusprayogi & Nashori, 2016) mengatakan 

bahwa dengan pemaafan, bukan berarti seseorang menyangkal rasa 

sakit atau acuh tak acuh terhadap rasa sakit yang dialami, tetapi orang 

tersebut memiliki rasa kasihan, iba, dan cinta pada pihak yang 

menyakiti. Hal tersebut memanglah tidak mudah, tetapi dengan 

seseorang harus belajar untuk bisa memaafkan orang yang menyakiti 

supaya tidak ada rasa dendam pada orang tersebut.  

Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya pemaafan merupakan 

salah satu metode resolusi konflik secara beradab dan baik, baik dalam 

konflik yang terjadi pada kelompok maupun konflik interpersonal. 

Kusprayogi & Nashori (2016) mengatakan pemaafan juga dapat 

mencegah terjadinya konflik, pemaafan memberikan implikasi yang 

besar dalam hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Pemaafan 
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(kesediaan untuk memaafkan) melibatkan perubahan baik kognisi, 

afeksi, maupun perilaku, dengan melepaskan hak sebagai korban akibat 

terjadinya pelanggaran, korban dapat mengurangi perasaan marah / 

benci / dendam, penilaian negatif, keinginan untuk bersikap acuh tak 

acuh, menghindari orang yang telah melakukan pelanggaran, keinginan 

untuk menyakiti atau membalas dendam terhadap individu itu, dan 

bahkan meningkatkan perasaan belas kasih, kemurahan hati, dan 

bahkan cinta, penilaian positif, keinginan untuk bertindak secara positif 

terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran (Rahmandani, 2015). 

Pemaafan tidak langsung terjadi begitu saja, korban yang 

merasakan sakit hati atau tersinggung akan sangat sulit untuk 

melepaskan pemaafan atau dengan kata lain, pemaafan tidak mudah 

untuk dilakukan.  Salah satu faktor yang mendukung pemaafan adalah 

adanya empati. Penelitian yang dilakukan oleh McCullough, (2001) 

menyatakan bahwa adanya empati yang dimiliki seseorang akan 

memudahkan mereka untuk memaafkan pelaku. Anggraini & Cucuani 

(2014) mendukung pernyataan tersebut dengan berpendapat bahwa 

seorang individu lebih pemaaf ketika ia memiliki empati yang tinggi. 

Semakin tinggi empati, semakin mudah orang tersebut untuk 

memaafkan. McCullough (2000) menyatakan bahwa empati membuat 

orang lebih mudah untuk memaafkan orang yang telah menyakitinya, 

karena permintaan maaf itu sendiri yang membuat orang merasa lebih 

berempati terhadap lawan. 

Pada akhir bulan Oktober 2017 peneliti mewawancarai tiga 

orang yang pernah terlibat konflik, baik dengan teman, saudara, 
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maupun pacar dan bagaimana mereka dalam memberi pemaafan bagi 

orang yang telah menyakiti mereka. Orang pertama berinisial S, S 

mengalami konflik dengan sahabat sekaligus saudaranya yang berinisial 

M. Mereka terlibat kesalah-pahaman yang ditimbulkan saat M 

berulangtahun dan M menuduh S ingin memanfaatkan dirinya. S yang 

merasa disalahkan mencoba untuk mengalah dan meminta maaf terlebih 

dahulu walaupun S tidak bermaksud untuk berbuat kesalahan kepada 

M. Sebelum bisa memaafkan, S merasa takut M mengatakan yang 

buruk mengenai dirinya kepada orang-orang lain dan hal itu membuat S 

tidak tenang. S berusaha menghilangkan rasa dendam dan kekesalan 

yang ada dalam hatinya terhadap M, S juga mulai memikirkan sisi 

positif dari permasalahan tersebut dimana ia bisa lebih mengerti 

mengenai sahabatnya dan belajar untuk menjadi lebih dewasa dalam 

menanggapi masalah. Setelah S bisa memaafkan M, S merasa lebih 

tenang dalam hidupnya, segala pikirannya menjadi lebih positif, tidak 

ada pikiran-pikiran buruk terhadap sahabatnya lagi dan ia mulai lebih 

menerima sahabatnya walaupun sahabatnya tersebut telah bersalah 

kepadanya.  

Orang kedua yang peneliti wawancarai adalah Y, ia adalah 

seorang wanita yang baru saja menikah, namun sebelum pernikahannya 

ia tahu calon suaminya itu punya beberapa perempuan lain. Pernikahan 

itu tetap dilaksanakan sesuai jadwal karena beberapa keadaan yang 

memaksa, walaupun hingga sekarang suaminya tersebut masih tetap 

menjalin kontak dengan pacarnya yang lain dan mengaku sudah tidak 

mencintai Y lagi. Saat peneliti mewawancarai Y, ia masih belum bisa 
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memaafkan suaminya tersebut. Ia mengatakan sampai kapan pun ia 

tidak bisa menghilangkan rasa sakit hatinya terhadap suaminya. 

Hasilnya setiap teringat perilaku suaminya yang menyakitkan tersebut 

ia selalu kepikiran, sedih, dan membandingkan apa yang telah 

dijanjikan suaminya waktu dulu dengan keadaan mereka yang 

sekarang. Ia merasa jika suaminya tidak berperilaku yang menyakitkan, 

semua masalah dapat ditopang dengan baik dan ia merasa hidupnya 

sungguh buruk. Hasilnya adalah ia merasa stres, susah percaya terhadap 

suaminya lagi, mudah curiga, dan tidak bisa cuek dengan keadaan yang 

terjadi saat ini. Sakit hati yang ia rasakan sangat dalam dan tidak bisa 

dihilangkan. 

Orang ketiga yang peneliti wawancarai berinisial G. G pernah 

beberapa kali mengalami konflik dengan orang-orang di sekitarnya, 

contohnya dengan pacarnya atau dengan orang tua pacarnya, dan 

beberapa orang lain yang merupakan kerabatnya.G adalah orang yang 

suka menyimpan perasaan, artinya G bisa mengatakan  bahwa ia 

memaafkan namun tidak bisa menghilangkan perasaan demdam atau 

sakit hati kepada orang yang telah menyakitinya. Setiap ingat kejadian-

kejadian yang menyakiti hatinya, rasa dendam akan muncul dalam 

hatinya, tapi jika tidak muncul dia bisa langsung ikhlas dan tidak peduli 

lagi. Hasilnya adalah rasa kesal, jengkel, marah ke diri sendiri mengapa 

ia harus teringat lagi kejadian yang menyakiti hatinya tersebut. Caranya 

untuk menghilangkan rasa itu adalah curhat ke orang lain, melupakan 

emosinya kepada orang lain sampai perasaan tidak enak itu hilang. Ia 

tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut dengan orang yang 
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bersangkutan, karena ia tidak ingin berinteraksi dengan orang yang 

telah menyakiti hatinya. 

Dari ketiga subjek yang peneliti wawancarai, terbukti bahwa 

pemaafan tidak mudah untuk dilakukan, tidak semua orang dengan 

mudah melepaskan pemaafan kepada orang yang telah bersalah 

kepadanya. Ada yang bisa memaafkan, ada yang memaafkan tapi tidak 

bisa melupakan dan ada pula yang masih sangat sulit untuk memaafkan. 

Dua dari tiga subjek masih mengalami masalah dalam pemaafan, 

mereka melepaskan pemaafan dalam mulut mereka, tetapi dalam hati 

mereka rasa sakit hati dan marah masih ada, sehingga setiap kali rasa 

itu muncul mereka akan mulai marah dan jengkel serta teringat setiap 

kesalahan yang orang lakukan terhadap mereka. Ketiga subyek 

memiliki perasaan yang sama yang ditimbulkan oleh ketidak-mampuan 

mereka untuk memaafkan, yaitu rasa kesal, marah, dan sakit hati. 

Perasaan tersebut tidak bisa hilang begitu saja, perlu waktu yang cukup 

lama dan kemauan dari pribadi seseorang untuk bisa melepaskan 

pemaafan dengan tulus. Perasaan dendam dan sakit hati yang disimpan 

terus-menerus akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang 

bersangkutan, dan jika parah akan memunculkan tekanan mental berupa 

stres dan rasa cemas. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Al-Sabeelah, Alraggad, & 

Ammerh (2014) menunjukkan bahwa pemaafan memiliki efek yang 

baik terhadap fisik, mental, sosial, dan spiritual. Pemaafan dapat 

memperbaiki tekanan darah, menurunkan penyakit jantung, kecemasan, 

depresi, dan gangguan psikosomatik. Pemaafan yang dilakukan 
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menghasilkan rasa damai dalam diri dan mengubah pikiran negatif dan 

destruktif menjadi pikiran yang positif dan membangun. Al-Sabeelah, 

dkk. (2014) menemukan bahwa orang yang memiliki tingkat pemaafan 

yang tinggi memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang rendah, serta 

tidak mengalami masalah interpersonal dengan orang lain. Hal tersebut 

juga dirasakan oleh ketiga subjek, rasa memaafkan pada orang yang 

telah menyakiti masing-masing subjek membuat subjek merasa lega 

dan ikhlas, sebaliknya, saat rasa memaafkan itu sulit untuk 

direalisasikan, rasa kesal, marah, dan sakit hati subjek meningkat 

sehingga membuat subjek merasa capek, stres dan tertekan.  

Menurut Toussaint & Webb (2005) ketidakmampuan dalam 

pemaafan (unforgiveness) berhubungan dengan keadaan kesehatan 

mental dan perilaku seseorang. Tidak bisa memaafkan dalam diri 

seseorang menimbulkan stres yang menghasilkan tindakan yang buruk 

terhadap orang lain dan stres dapat menurunkan kesehatan mental 

seseorang. Orang yang tidak mampu memaafkan juga memiliki rasa 

penyesalan dan rasa bersalah yang tinggi dan berdampak buruk bagi 

kesehatan mental seseorang. Toussaint, Shields, & Slavich (2016)  

menambahkan stres dapat menimbulkan banyak gangguan kesehatan 

seperti contohnya penyakit jantung dan depresi. Ketidakmampuan 

untuk memaafkan (unforgiveness) yang ditimbulkan oleh kemarahan, 

rasa benci, dan rasa dendam menimbulkan stres intrapersonal dan stres 

interpersonal , juga berkontribusi dalam munculnya efek yang merusak 

dari stres pada kesehatan serta memperburuk hubungan dengan orang-

orang di sekitarnya. Pemaafan adalah mekanisme koping yang dapat 
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menurunkan tingkat stres. Pemaafan merupakan salah satunya cara 

yang efektif untuk mengatasi stres interpersonal dan intrapersonal dan 

dapat meningkatkan hal-hal yang positif dalam diri dan lingkungan 

individu serta meningkatkan kesehatan dalam diri individu (Toussaint 

& Webb, 2005). Beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa dengan 

adanya pemaafan seseorang akan lebih bahagia, memiliki kesehatan 

mental dan fisik yang lebih baik, fisiologis yang lebih sehat, dan tingkat 

depresi yang rendah (Toussaint, dkk., 2016). 

Rusbult, Hannon, Stocker, & Finkel (2005) mengatakan bahwa 

pemaafan juga dapat menghindarkan seseorang dari permusuhan-

permusuhan yang dapat terjadi dalam kehidupan sosial. Dengan adanya 

pemaafan, seseorang dapat melatih komitmen dan rasa percaya 

terhadap orang-orang di sekitarnya walaupun orang tersebut sudah 

menyakiti hatinya. Pemaafan memunculkan sifat keterbukaan pada 

individu, sehingga saat mengalami masalah dengan seseorang, individu 

tersebut akan berusaha memperbaiki hubungan dengan adanya empati 

dalam dirinya sehingga terdapat penerimaan dalam diri individu 

tersebut kepada orang yang telah menyakitinya (Rusbult, dkk., 2005). 

Ketidakmampuan untuk memaafkan menuntun pada terjadinya 

frustrasi pada seseorang dan tekanan yang terjadi akibat terjebak di 

tengah-tengah perasaan marah dan ingin memaafkan. Hal ini juga 

berdampak pada kesehatan seseorang baik secara fisiologis maupun 

secara psikologis, yaitu akan mengganggu detak jantung, gangguan 

pernafasan, meningkatnya tingkat kecemasan, depresi, permusuhan, dan 

kemarahan, serta menurunnya penghargaan diri (Raj, Elizabeth, & 
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Padmakumari, 2016). Maka dari itu, sangatlah penting untuk meneliti 

mengenai pemaafan, karena pemaafan dapat memberikan pengaruh 

pada kesehatan baik fisik maupun kesejahteraan mental individu serta 

bagi hubungan interpersonal dengan orang-orang sekitar. 

Menurut McCullough (2000) terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi pemaafan, ada faktor tingkat kelukaan, kualitas 

hubungan, adanya empati, kepribadian, dan faktor-faktor lainnya. Kasih 

atau rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang  kepada orang-orang di 

sekitarnya yang membantu seseorang dalam memunculkan rasa 

menghargai dan rasa empati terhadap orang yang dicintai. Rasa cinta itu 

muncul dari dalam hati dengan tulus tanpa mengharapkan apapun. 

Belajar untuk mengasihi dan mencintai orang-orang yang telah 

menyakiti hati bisa menumbuhkan empati yang semakin dalam pada 

diri korban, dan dapat membuat korban lebih mudah untuk 

mewujudkan pemaafan secara tulus dan mudah (Oliver, 2013). 

Giammarco & Vernon (2014) menemukan bahwa semakin tinggi 

empati yang dimiliki oleh seseorang maka semakin tinggi pula 

kecenderungan orang tersebut untuk memaaafkan orang lain. 

Kepribadian seseorang juga mendukung terjadinya pemaafan 

dalam diri seseorang.  Karakteristik kepribadian tersebut adalah seperti 

apakah individu tersebut bersifat sosial, terbuka, ekspresif, asertif, atau 

malah sebaliknya. Karakter yang hangat, kooperatif, tidak 

mementingkan diri sendiri, menyenangkan, jujur, dermawan, sopan, 

dan fleksibel akan memudahkan orang tersebut untuk memiliki empati 
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yang tinggi dan lebih mudah memaafkan. Hal tersebut yang membuat 

setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. 

Tingkah laku dan kepribadian yang dimiliki seseorang dari saat 

masih kanak-kanak juga akan mempengaruhi kepribadian pada masa 

dewasa. Menurut Davison, Neale, & Kring (2014) kepribadian yang ada 

dalam diri manusia selama bertahun-tahun akan mencerminkan cara 

seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dan cara 

berinteraksi dengan orang lain. Cara yang salah dan dipertahankan 

dalam jangka waktu yang lama, pervasif, tidak fleksibel, menyimpang 

dari ekspektasi budaya dan memunculkan hambatan dalam 

keberfungsian sosial dan pekerjaan disebut dengan gangguan 

kepribadian (Davison, dkk., 2014). Gangguan kepribadian dibagi dalam 

beberapa kategori, ada gangguan kepribadian umum, gangguan 

kepribadian antisosial/dissosial, avoidant (menghindar), borderline, 

narcissistic (narsistik), obsesif-kompulsif, schizotypal, dan gangguan 

kepribadian lainnya. 

Salah satu dari gangguan kepribadian tersebut yaitu gangguan 

kepribadian dissosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam 

mengelola emosi, empati, serta mengelola hubungan dengan orang lain. 

Hal-hal tersebut yang mendukung kemampuan untuk penyesuaian diri 

dalam diri seorang individu, sehingga penyesuaian tersebut 

berpengaruh terhadap kesejahteraan mental seseorang. Gangguan ini 

berkaitan dengan kemampuan pemaafan pada seseorang karena 

memiliki kaitan dengan empati, rasa penyesalan, serta hubungan 

interpersonal dengan orang lain. Gangguan kepribadian dissosial juga 
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disebut gangguan kepribadian antisosial. Kata dissosial diambil dari 

bahasa Latin dissocialis yang memiliki arti mementingkan diri sendiri, 

tidak suka bergaul, dan tidak ramah terhadap orang lain. 

Myers, Stewart, & Brown (dalam Davison, dkk., 2014) 

mengatakan bahwa lebih dari 60% anak-anak yang mengalami 

gangguan tingkah laku akan berkembang menjadi gangguan 

kepribadian antisosial. Kepribadian dissosial dalam DSM V  

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V) yang ditulis 

oleh American Pyschiatric Association (2013) dijelaskan memiliki 

karakteristik yang tidak bisa menaati norma, pendusta, impulsif, mudah 

marah, agresif, tidak menghiraukan keamanan bagi diri sendiri ataupun 

orang lain, empatinya rendah, tidak bertanggung jawab secara 

konsisten, dan rendahnya rasa menyesal yang dimiliki oleh seorang 

individu. Terdapat beberapa kesamaan dalam kepribadian neuroticism 

dengan kepribadian dissosial, yaitu terdapat rasa amarah yang juga 

berkaitan dengan impulsif dan agresif. 

Prevalensi gangguan kepribadian dissosial yang tercantum dalam 

DSM V edisi kelima menggunakan kriteria yang terdapat dalam DSM 

yang sebelumnya adalah antara 0,2% dan 3,3%. Prevalensi tertinggi 

dari gangguan kepribadian dissosial (lebih dari 70%) terdapat pada 

sampel yang berupa pria dengan penyalahgunaan alkohol dan dari 

penyalahgunaan zat, penjara, dan keadaan forensik lainnya. Prevalensi 

juga lebih tinggi pada sampel yang terkena dampak dari sosioekonomi 

yang merugikan seperti contohnya kemiskinan atau faktor sosiokultural 

seperti contohnya migrasi.  
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NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) 

(2009) menjelaskan bahwa orang yang memiliki gangguan kepribadian 

dissosial / antisosial adalah orang yang impulsif, memiliki emosi 

negatif yang tinggi, tingkat kehati-hatian yang rendah, tidak 

bertanggung jawab, perilakunya berani, ceroboh, dan orang yang suka 

berbohong. Perilaku-perilaku tersebut berdampak kepada hubungan 

interpersonal yang tidak stabil, tidak menghiraukan resiko dari perilaku 

seseorang, kegagalan untuk belajar dari pengalaman, berpusat pada diri 

sendiri (egois), dan tidak menghiraukan perasaan orang lain. Pada 

akhirnya berdampak pula pada timbulnya kekacauan atau gangguan 

pada hubungan interpersonal dan sosial individu tersebut. Orang-orang 

dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya hampir tidak bisa 

menghargai kebenaran dan hanya merasa sedikit menyesal atas 

berbagai tindakan buruk yang telah mereka lakukan, atau bahkan tidak 

ada rasa menyesal sama sekali (Davison, dkk., 2014). 

Kasih, rasa cinta, dan empati sebagai faktor untuk seseorang bisa 

memaafkan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki 

kepribadian dissosial. Orang-orang yang berkepribadian dissosial 

cenderung akan terus menyalahkan orang lain dan tidak memiliki 

keinginan untuk memaafkan orang yang bersangkutan walaupun orang 

tersebut sudah meminta maaf. Hal tersebut juga didukung oleh 

kemampuan mempertahankan hubungan interpersonal yang lemah bagi 

orang yang memiliki kepribadian disossial.  

Penelitian ini menggunakan kepribadian dissosial sebagai 

variabel bebas dan pemaafan sebagai variabel tergantung. Penelitian 
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terdahulu yang menggunakan pemaafan adalah The Relationship 

between Forgiveness and Personality Traits, Mental Health among 

Sample Jordanian University Students yang ditulis oleh Al-Sabeelah, 

dkk. (2014) yang mengatakan bahwa pemaafan memiliki hubungan 

positif dengan kesehatan mental karena saat seseorang memaafkan ia 

mengubah pemikirannya mengenai orang yang telah menyakitinya 

tersebut. Pemikiran tersebut menghasilkan kesehatan mental untuk 

orang yang memaafkan dan memberikan psikologi positif bagi pelaku 

sehingga pelaku mengubah perilakunya. 

Penelitian lain yang membahas mengenai pemaafaan adalah 

jurnal yang berjudul Relationship between Personality Factors and 

Level of Forgiveness among College Students yang ditulis oleh Abid,  

Shafiq, Naz, & Riaz (2015). Hasil dari jurnal tersebut adalah adanya 

hubungan yang signifikan dan positif antara pemaafan dengan 

conscientiousness, extraversion, openness, agreeableness sedangkan 

neuroticism memiliki korelasi negatif secara signifikan dengan level 

pemaafan, yang artinya semakin tinggi tingkat neuroticism pada 

seseorang maka semakin rendah tingkat pemaafan orang tersebut. 

Jurnal Kerendahhatian dan Pemaafan pada Mahasiswa yang 

ditulis oleh Kusprayogi & Nashori (2016) yang didalamnya pemaafan 

sebagai variabel tergantung menemukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kerendahhatian dan pemaafan, semakin tinggi 

kerendahhatian semakin tinggi pula pemaafan pada mahasiswa dan 

kepribadian seseorang menentukan keputusan memaafkan dalam 

menghadapi berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Hubungan 
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Kualitas Persahabatan dan Empati pada Pemaafan Remaja Akhir yang 

ditulis oleh Anggraini & Cucuani (2014) memiliki hasil penelitian 

terdapat hubungan positif antara kualitas persahabatan dan empati 

dengan pemaafan pada remaja akhir. Semakin tinggi kualitas 

persahabatan dan empati yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

pemaafan yang terdapat pada remaja akhir, begitu pula sebaliknya. 

Peneliti juga menggunakan beberapa jurnal yang membahas 

mengenai pemaafan dan kepribadian, salah satu judulnya adalah 

Personality Predictors of Level of Forgiveness Two and A Half Years 

After the Transgression yang ditulis oleh Maltby, dkk. (2008). Hasilnya 

adalah kepribadian neuroticism dan kemarahan mempengaruhi tindakan 

penghindaran dan dorongan untuk membalas kejadian menyakitkan 

yang terjadi setelah dua setengah tahun kejadian tersebut berlalu. 

Pemaafan juga pernah diteliti berhubungan dengan Borderline 

Personality Disorder dalam jurnal dengan judul Forgiveness in the 

Treatment of Borderline Personality Disorder : A Quasi-Experimental 

Study yang dilakukan oleh Sandage, Long, Moen, Jankowski, 

Worthington, Wade, & Rye (2015). Pada penelitian ini pemaafan 

digunakan sebagai salah satu cara terapi bagi individu yang mengalami 

Borderline Personality Disorder. Hasil yang didapatkan adalah 

pemaafan cukup membantu dalam terapi penyembuhan bagi penderita 

BPD ini, namun hasilnya juga dipengaruhi oleh faktor internal dalam 

individu itu sendiri dan tingkat permasalahan yang dialami. 

Jurnal lainnya adalah jurnal yang ditulis oleh Shepherd & 

Belicki (2008) yang berjudul Trait Forgiveness and Traitedness within 
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The HEXACO Model of Personality. HEXACO sendiri adalah 

singkatan dari Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, dan Openness to Experience yang 

merupakan perkembangan dari Big Five of Personality. Hasil dari 

jurnal tersebut adalah pemaafan tidak selalu berada dalam konsep yang 

sama dalam kepribadian HEXACO, pemaafan dari subjek-subjek 

penelitian tersebut menunjukkan pemaafan yang diberikan tergantung 

kepada situasi yang dialaminya. 

Penelitian mengenai pemaafan juga dilakukan oleh McCullough 

(2001) dengan judul Forgiveness : Who Does It and How Do They Do 

It? Yang menjelaskan bahwa saat seseorang memaafkan, mereka 

mengurangi dorongan untuk menyakiti lawannya dan mendorong orang 

tersebut untuk mengambil tindakan yang tidak merugikan lawan dan 

tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan lawannya tersebut.  

McCullough (2001) juga menjelaskan bahwa kepribadian yang mudah 

memaafkan adalah kepribadian agreeableness atau kepribadian yang 

mudah menerima karena mereka memiliki empati yang besar dan tidak 

meledak-ledak. Empati membuat seseorang lebih mudah memaafkan 

seseorang yang telah menjadi lawannya, empati mendorong munculnya 

pemaafan.  

Untuk gangguan kepribadian dissosial sebagai variabel bebas 

menggunakan jurnal yang ditulis oleh Bateman, Bolton, & Fonagy 

(2013) yang berjudul Antisocial Personality Disorder : A Mentalizing 

Framework yang mendapatkan hasil bahwa penanganan yang tepat 

untuk individu yang mengalami gangguan kepribadian antisosial adalah 
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dengan Mentalization-Based Treatment (MBT) karena dengan MBT 

masalah psikologis yang dialami oleh penderita gangguan kepribadian 

antisosial dapat dipahami dan dapat diterapkan baik secara kelompok 

maupun secara acak.  

Penelitian lainnya yang menggunakan variabel berupa 

kepribadian antisosial adalah jurnal yang berjudul Hubungan antara 

Kepribadian Antisosial dengan Kecenderungan Bunuh Diri pada 

Remaja Penyalahguna Napza yang ditulis oleh Mayasari, Nurjannah, & 

Akhmadi pada tahun 2008. Hasil dari penelitian ini didapatkan adanya 

hubungan yang negatif dan signifikan antara kepribadian dissosial atau 

kepribadian antisosial dengan kecenderungan bunuh diri. Responden 

yang berkepribadian antisosial memiliki tingkat kecenderungan bunuh 

diri yang rendah, semakin tinggi tingkat kepribadian antisosialnya maka 

semakin rendah kecenderungan untuk bunuh diri pada orang tersebut. 

Kepribadian dissosial yang digambarkan sebagai kepribadian 

yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki empati, dan cenderung 

menyalahkan orang lain mendorong peneliti untuk menggali lebih 

dalam mengenai hubungannya dengan pemaafan dalam diri seseorang. 

Peneliti ingin meneliti apakah kemampuan seseorang untuk memaafkan 

dipengaruhi juga oleh kepribadian di dalam dirinya, yang dalam hal ini 

merupakan kepribadian dissosial. Orang yang tidak bisa memaafkan 

dapat membawa pengaruh yang buruk bagi dirinya sendiri yaitu 

mengganggu kesehatan mentalnya yang disebabkan oleh stres dan dapat 

berdampak pada munculnya depresi atau kepribadian yang semakin 

buruk dan negatif. Hubungan dengan orang lain pun akan terpengaruh, 
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tidak mampunya pemaafan itu direalisasikan akan merusak hubungan 

interpersonal antar orang yang bersangkutan dan bisa membawa 

dampak yang buruk bagi lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

gangguan kepribadian dissosial dengan pemaafan? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 

gangguan kepribadian dissosial dengan pemaafan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis, sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang psikologi, 

khususnya psikologi sosial mengenai pemaafan dan psikologi 

kepribadian mengenai gangguan kepribadian dissosial, dan psikologi 

klinis mengenai dampak yang ditimbulkan dari pemaafan untuk 

kesehatan mental seseorang. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah acuan atau referensi 

untuk mengubah pemaafan terutama dalam kaitannya dengan 

kepribadian dissosial. 
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