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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara berkembang, yang terdiri dari berbagai 

suku, agama, budaya, dan ras. Keberagaman inilah yang kemudian 

dikemas dalam satu kalimat yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang sekaligus 

menjadi semboyan bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, 

keanekaragaman tersebut telah menjadi daya tarik Indonesia bagi negara 

lain. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman rentan 

menimbulkan konflik, dan kerapkali menjadi alasan berkembangnya 

konflik dalam masyarakat, baik itu pada individu maupun kelompok. Hal 

tersebut dikarenakan setiap kelompok mempunyai tujuan yang berbeda, 

sehingga pertentangan kepentingan antar individu maupun kelompok  

dapat menimbulkan permasalahan dan menyebabkan terjadinya 

pergesekan di dalam masyarakat. Salah satu contoh konflik  yang terjadi  

yaitu konflik di Ambon.  

Membahas mengenai konflik pada akhirnya mengarah pada 

pembahasan tentang korban. Setiap konflik yang melibatkan kekerasan 

dan penggunaan senjata akan menimbulkan banyak korban. Begitu 

halnya dengan konflik berkepanjangan  yang terjadi di Ambon pada 19 
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Januari 1999, sekaligus menjadi titik awal pecahnya konflik sosial 

(Buchanan, 2011).  Peristiwa tersebut semakin membesar dan meluas, 

hingga pada akhirnya menjadi konflik antar kelompok dengan membawa 

nama agama, sehingga terjadi pertikaian antar dua kubu agama yaitu 

Islam dan Kristen. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut 

yaitu dengan aksi pembakaran baik itu rumah warga dan tempat ibadah 

(Gereja dan Masjid) penghancuran fasilitas umum, rusaknya tatanan 

sosial yang selama ini terbina dengan baik, serta aksi pembunuhan yang 

memakan banyak korban jiwa antar dua kubu yang berkonflik (Rahawarin, 

2013). 

Tahun 2002, Pemerintah pusat  memimpin proses penandatanganan 

perjanjian damai Malino II yang berisikan 11 poin  antara kedua pihak 

yang diwakili oleh masing-masing perwakilan, dengan tujuan untuk 

merekonsiliasi konflik dan menciptakan perdamaian di Maluku (Buchanan, 

2011).  Seiring berjalannya waktu konflik antar kedua kelompok telah 

mereda, namun secara psikologis memengaruhi generasi berikutnya. 

Peristiwa tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana konflik sosial 

memengaruhi perkembangan masyarakat di Ambon. Dampak yang 

ditimbulkan pasca konflik, yaitu interaksi sosial masyarakat Ambon 

cenderung terbatas, peristiwa tersebut memisahkan masyarakat 

berdasarkan kelompok tertentu (Hitiyahubessy, 2014).  
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Konflik terjadi karena adanya pertentangan antara kepentingan 

individu atau kelompok, demi status dan  kekuasaan sehingga dalam 

situasi tersebut mereka akan mengerahkan kekuatan  untuk mencapai 

tujuan. Pihak yang sedang bertikai cenderung sensitif khususnya pada 

emosi (Collins dalam Wieviorka, 2010). Konflik yang terjadi dan berujung 

pada kekerasan dan pembunuhan, sangat berdampak pada korban 

(dewasa dan anak-anak) baik itu fisik maupun kondisi psikologis 

(Hitiyahubessy, 2014). Menurut Alloysius (2014), pembunuhan dan konflik 

berdarah meninggalkan dampak yang permanen pada korban, salah 

satunya yaitu trauma sehingga para korban akan terus bergumul dengan 

makna peristiwa yang telah terjadi. 

Pendekatan psikoanalisa menjelaskan  bahwa perkembangan pada 

masa dini kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian 

di masa dewasa (Gunarsa,1992). Menurut Sukendar (2011), anak-anak 

yang mengalami konflik pada masa kecil, berdampak buruk pada masa 

depan mereka. Korban konflik cenderung mengalami permasalahan 

emosional dan mengalami trauma, dikarenakan saat mereka masih 

kanak-kanak, mereka hanya mampu melihat dan menjadi korban dari 

peristiwa tersebut tanpa melakukan perlawanan. Mereka yang menjadi 

korban konflik cenderung akan melakukan justifikasi  untuk melakukan 
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tindakan balas dendam atas apa yang terjadi pada diri dan keluarga 

mereka, sehingga dapat memicu konflik yang berkesinambungan. 

Wawancara yang dilakukan terhadap dua korban konflik Ambon yaitu  

inisal H dan B, pada tanggal 27 Mei 2018 mengungkapkan bahwa 

pengalaman yang mereka alami khususnya saat konflik terjadi, 

berlangsung saat mereka masih kanak–kanak, dan masih sangat jelas 

teringat dalam ingatan dimana situasi saat itu sangat mencekam dan 

menakutkan. Ketidakpastian kondisi saat itu, membuat mereka harus siap 

siaga untuk mengungsi ketempat yang lebih aman. Mereka menyaksikan 

lingkungan disekitar hancur, pembakaran dimana-mana baik itu rumah 

warga maupun tempat ibadah, serta melihat korban berjatuhan. Hampir 

tiap hari mereka mendengar suara tembakan, bom, dan bunyi tiang listrik 

yang menandakan bahwa wilayah mereka diserang, sehingga mereka 

harus lari dan bersembunyi.   

Situasi genting saat itu, membuat mereka harus mengungsi dan 

berkumpul dalam satu rumah, meskipun jumlah keluarga yang tinggal 

melampui kapasitas, salah satunya yaitu terdapat 32 anggota keluarga 

yang tinggal dalam satu rumah, maupun yang tinggal dalam gudang. 

Mereka harus tidur beralaskan koran dan makan seadanya. Pada malam 

hari, saat mereka tidur harus menggunakan sepatu atau sandal dan 
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meletakkan tas disamping, sehingga ketika lawan menyerang mereka 

langsung lari untuk mengungsi. 

Mengingat kembali peristiwa tersebut, menimbulkan kesedihan dan  

rasa marah. Adapun dampak psikologis yang timbul yaitu dari segi emosi 

mudah terpancing, dan bagi mereka agama merupakan hal yang sangat 

sensitif. Beberapa korban saat mendengar tiang listrik yang dipukul 

spontan mereka langsung merasa takut, tidak nyaman, dan cenderung 

teringat dengan kejadian masa lalu khususnya saat kerusuhan terjadi.    

Luka, serta kesedihan mendalam yang dirasakan oleh para korban, 

dikarenakan mereka harus kehilangan orang–orang terdekat (keluarga 

dan kerabat), serta peristiwa itu tersendiri menjadi trauma bagi para 

korban yang mengalaminya.  

Topik bahasan yang sangat penting ketika membahas tentang 

korban khususnya korban konflik atau kerusuhan, adalah pemaafan. 

Pengalaman atau kejadian yang dialami oleh korban, disertai dengan 

dampak dan kerugian yang diakibatkan menjadi penilaian tersendiri bagi 

korban dalam mengambil keputusan untuk memaafkan pelaku maupun 

peristiwa itu tersendiri. Tidak dapat dipungkiri, meski mereka berusaha 

untuk memberi pemaafan, namun ketika teringat akan peristiwa tersebut  

rasa benci, dan marah  langsung timbul dalam benak. Memberikan 

pemaafan merupakan suatu hal yang kerapkali ingin mereka lakukan, 
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namun jika ditelaah lebih dalam rasa sakit dan kesedihan yang dirasakan, 

membuat mereka belum bisa untuk memaafkan sepenuhnya, bagi mereka 

tidak mudah untuk melupakan peristiwa tersebut.  

Wade dan Worthington (2003) mendefinisikan tidak memaafkan 

(unforgiveness) sebagai emosi yang tertunda terhadap kebencian, 

dendam, permusuhan, kemarahan, dan ketakutan yang muncul setelah 

merenungkan kejadian. Tidak memaafkan (unforgiveness)  berkembang 

seiring berjalannya waktu, karena para korban kerapkali merenungkan 

dan memikirkan rasa sakit serta kebencian, sehingga hal tersebut 

kerapkali menjadi penghambat bagi mereka untuk memberikan pemaafan 

(Worthington & Wade,  2003). Menurut Worthington dan Sandage (2016), 

tidak memaafkan terjadi jika korban tidak mampu berdamai atau 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara produktif.   

Menurut Worthington, Witvliet, Pietrini, dan Miller (dalam Balliet, 

2010), ketika pelanggaran terjadi pemaafan adalah proses psikologis 

yang relevan untuk menyelesaikan konflik tersebut.  Dalam hubungan 

sosial, kerapkali terjadi pelanggaran (transgression) yang menyebabkan 

keretakan bahkan rusaknya relasi sosial, sehingga peristiwa tersebut 

menimbulkan dua motivasi pada diri korban yaitu motivasi untuk 

menghindar (avoid) dan motivasi untuk balas dendam (revenge). Menurut 

McCullough, Worthington, dan Rachal (dalam McCullough & Hyot, 2002) 
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penurunan atau pengurangan terhadap kedua motivasi tersebut yaitu 

avoidance dan revenge, dapat dipulihkan dengan dorongan untuk 

melakukan niat baik atau kebaikan yaitu dengan memberikan pemaafan 

(forgiveness).  

Para korban akan lebih mudah untuk memaafkan, jika mengalami empati 

terhadap pelaku (transgressor), menghindari untuk merenungkan tentang 

kejadian (transgression), serta menghindari untuk mengaitkan tanggung 

jawab dan kesengajaan yang dilakukan oleh transgressor (McCullough & 

Hyot,  2002).  

Menurut Berry, Worthington, O’Connor, Parrott, dan Wade (2005), 

pemaafan ialah sebagai pengganti emosi negatif dari tidak memaafkan 

dengan hal lain yang positif berorientasi pada emosi, termasuk cinta, 

kasih sayang, empati. McCullough (dalam Younger, Piferi, Jobe & Lawler, 

2004), mendefinisikan pemaafan sebagai perubahan motivasi dari balas 

dendam dan penghindaran terhadap dorongan untuk  melakukan niat 

baik, dimana proses tersebut dipicu oleh peningkatan empati terhadap 

pelaku (transgressor). Tidak hanya itu, pemaafan dikonseptualisasikan 

sebagai hadiah yang diberikan secara altruisi kepada pelaku (Al-Mabuk, 

Enright, & Cardis dalam Younger, Piferi, Jobe & Lawler, 2004). 

Menurut Worthington (dalam Strelan, McKee, & Feathert, 2015) 

pemaafan merupakan respon yang efektif terhadap hal yang menyakitkan, 
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dengan memberikan pemaafan korban tidak lagi menanggung beban 

emosional terkait peristiwa kelam yang dialami. Disamping itu, pemaafan 

dapat memulihkan kesejahteraan korban, yang diwujudkan dalam 

berbagai hasil yaitu peningkatan terhadap harapan dan mengurangi 

depresi, kecemasan, dan pengaruh negatif lainnya.   

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan mempunyai 

hubungan atau keterkaitan dengan kesehatan mental, yaitu mengurangi 

kecemasan, depresi dan gangguan mental dan fisik (Weir, 2017).  Hal 

tersebut menjadi gambaran, pentingnya bagi para korban untuk 

melakukan pemaafan baik itu terhadap pelaku maupun terhadap peristiwa 

itu sendiri.  

Menurut McCullough (2001), pemaafan berhubungan dengan 

beberapa variabel diantaranya ialah personality trait yaitu big five 

personality. Agreeableness dan stabilitas emosi, merupakan dimensi dari 

big five personality  memiliki hubungan atau keterkaitan yang kuat dengan 

pemaafan.  Big five adalah trait kepribadian yang digolongkan kedalam 

lima dimensi, yaitu Neuroticism, agreeableness, extraversion, 

conscientiousness, dan openness to experience.  

Penelitian yang dilakukan oleh Berry, Worthington, O’Connor, 

Parrott, dan Wade (2005), terhadap 179 dan  233 mahasiswa tingkat akhir 

Universitas Atlantik, 80 mahasiswa tingkat akhir Universitas swasta 
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Pacific Northwest,  dan 66 mahasiswa dari Universitas San Fransisco, 

menunjukkan adanya korelasi negatif antara pemaafan dengan 

kemarahan, permusuhan, neuroticism, ketakutan, dendam, dan korelasi 

positif dengan agreeableness, extraversion, dan empati. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wang (2008) terhadap 155 mahasiswa, untuk melihat 

hubungan antara pemaafan dan big five personality, menunjukkan  bahwa 

agreeableness dan neuroticism secara signifikan terkait dengan 

pemaafan.  Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan 

memiliki keterkaitan  dengan beberapa variabel, diantaranya personality 

trait, gejala–gejala psikologis, emosi moral, harapan, dan harga diri (Berry 

dkk dalam McCullough, 2001). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa 

pemaafan memiliki keterkaitan kuat pada dua variabel yaitu 

agreeableness dan emotional stability (Ashton dkk dalam McCullough, 

2001).  

Pemaafan tidak hanya memiliki keterkaitan dengan big five 

personality, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa ada korelasi 

positif antara pemaafan dengan spiritualitas, (McCullough, 2001). 

Pemaafan memiliki hubungan  positif dengan  religiositas dan spiritualitas 

(McCullough, 2001). Orang yang menganggap atau melihat dirinya sangat 

religious/spiritual cenderung memandang diri lebih pemaaf atau menilai 

tinggi forgiveness,  dibandingkan dengan orang-orang yang menganggap 



10 
 

 
 

diri mereka kurang spiritual/religious (McCullough, 2001). Selaras dengan 

hal tersebut, menurut Davis, Hook, Worthington dan Hill (2013), 

spiritualitas berhubungan positif dengan trait forgiveness. Menurut 

Worthington, Greer, Hook, Davis, Gartner, Jennings, Norton, Tongeren, 

Greer, dan Toussaint (2010), pemaafan merupakan salah satu cara 

penting untuk memulihkan keharmonisan spiritualitas.  

Pelanggaran atau transgression merupakan salah satu stresor 

interpersonal, orang-orang menganggap bahwa orang lain telah 

merugikan mereka dengan cara tertentu, dan menganggap bahwa 

keduanya menyakitkan dan salah secara moral (Kendler dalam 

McCullough, 2006). Worthington (dalam Worthington, Greer, Hook, Davis, 

Gartner, Jennings, Norton, Tongeren, Greer, & Toussaint, 2010), 

mengungkapkan bahwa pelanggaran atau transgression merupakan 

suatu hal yang penuh dengan tekanan, cara korban menilai konteks 

relasional suatu pelanggaran akan memengaruhi seberapa banyak 

tekanan yang akan dialami.  

Korban dapat menafsirkan sebuah pelanggaran dan konteks 

relasionalnya dengan cara spiritual, yaitu menanamkan situasi dengan 

makna spiritualitas (Pargament dalam Worthington, Greer, Hook, Davis, 

Gartner, Jennings, Norton, Tongeren, Greer, & Toussaint 2010). Penilaian 

spiritualitas terhadap suatu pelanggaran dapat membangkitkan reaksi 
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emosional yang kuat (Haidt & Keltener  dalam Greer, Hook, Davis, 

Gartner, Jennings, Norton, Tongeren, Greer, &  Toussaint, 2010).  

Haidt (dalam Worthington, Greer, Hook, Davis, Gartner, Jennings, 

Norton, Tongeren, Greer, & Toussaint, 2010), mengungkapkan bahwa 

emosi moral yang kuat berkontribusi pada jarak dan kedekatan 

spiritualitas, yang telah didefinisikan sebagai esensi spiritualitas.  

Selaras dengan hal tersebut, menurut Haidt jika penilaian spiritualitas 

membangkitkan emosi moral positif seperti cinta dan empati, maka 

pemaafan akan lebih mudah terjadi, hal ini menunjukkan bahwa 

pemaafan merupakan penggantian emosi negatif dengan emosi positif. 

Orang yang sangat religious mungkin menafsirkan pelanggaran dengan 

cara spiritual, penilaian tersebut akan menentukan apakah pemaafan 

akan terjadi.  

Davis (dalam Davis, Hook, Worthington, Tongeren, Gartner, 

Jennings, & Norton, 2010) mengungkapkan bahwa penilaian terhadap 

spiritualitas yang mengarah pada emosi dan niat positif untuk berperilaku 

dengan cara prososial terhadap pelaku dapat mempromosikan pemaafan 

emosional, namun jika penilaian terhadap spiritualitas mengarah pada 

emosi dan motif yang negatif yaitu untuk balas dendam ataupun 

menghindar dapat membuat pengampunan emosional sulit.  Korban dapat 

melihat tiga hubungan spiritualitas yaitu hubungan antara transendens 
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dengan diri sendiri, hubungan antara transendens dengan peristiwa itu 

sendiri, serta hubungan antara transendens dengan pelaku.  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa doa secara khusus 

berhubungan dengan pemaafan. Wuthnow (dalam Davis, Hook, 

Worthington, Tongeren, Gartner, Jennings, & Norton, 2010) 

mengungkapkan bahwa secara subjektif orang – orang merasa bahwa 

doa dala kelompok kecil membantu mereka untuk memberikan pemaafan. 

Tidak hanya itu, penelitian ini juga menemukan bahwa doa dapat 

mengurangi stress. Menurut model koping terhadap pemaafan, orang 

yang dapat mengalami emosi positif melalui doa juga harus mengalami 

pemaafan emosional yang lebih besar (Krumrei, dalam Davis, Hook, 

Worthington, Tongeren, Gartner, Jennings, & Norton,  2010). 

 Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pemaafan memiliki 

korelasi terhadap big five personality dan spiritualitas. Hal tersebut 

kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan big five personality dan spiritualitas 

dengan pemaafan korban konflik Ambon. Disamping itu, pemaafan 

menjadi topik yang penting untuk diteliti, sekaligus mempromosikan 

manfaat jangka panjang dari pemaafan adalah untuk kesehatan fisik, 

fungsi psikologis, dan untuk penyesuaian dengan lingkungan sosial 

(Kaplan & Witvliet dalam Worthington, 2005).  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

big five personality dan spiritualitas dengan pemaafan pada korban konflik 

Ambon? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara big five 

personality dan spiritualitas dengan pemaafan pada korban konflik 

Ambon. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi 

dalam bidang Psikologi khususnya Psikologi positif.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini bisa digunakan oleh praktisi untuk menjadi acuan dalam 

penyusunan program intervensi pemaafan pada korban konflik dalam 

keterkaitannya dengan big five personality dan spiritualitas. 


