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ABSTRAK 

Hubungan antara Empati dan Komunikasi Interpersonal dengan 

Forgiveness pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orang Tua 

 

Oleh : 

Dea Meita Putri 

 

Perceraian memiliki dampak buruk bagi perkembangan anak 

terutama ketika memasuki usia remaja, perceraian orang tua 

menyebabkan remaja mengalami berbagai masalah perilaku dan 

emosional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan remaja untuk 

mengatasi dampak negatif dari perceraian tersebut ialah dengan 

memberikan pemaafan (forgiveness) kepada orang tuanya. 

Forgiveness efektif mengembalikan hubungan sosisal yang rusak 

antara individu tersebut dengan orang yang menyakitinya. Remaja 

yang memiliki empati yang baik, berusaha memahami dan mengerti 

kondisi orang tua dan menyadari bahwa hubungan orang tua dan anak 

tidak akan pernah putus. Selain itu, komunikasi interpersonal dapat 

mengembalikan kualitas hubungan antara orang tua dan anak sehingga 

dapat memberikan forgiveness kepada orang tuanya. Penelitian ini 

memiliki tiga tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan antara empati 

dan komunikasi interpersonal dengan forgiveness pada remaja yang 

mengalami perceraian orang tua, mengetahui hubungan empati dengan 

forgiveness pada remaja yang mengalami perceraian orang tua dan 

mengetahui hubungan komunikasi interpersonal dengan forgiveness 

pada remaja yang mengalami perceraian orang tua. 

Subjek pada penelitian ini yaitu remaja usia 15-18 tahun, 

memiliki riwayat orang tua bercerai dan menempuh pendidikan di 

sekolah swasta Al Huda tingkat SMA dan SMK, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 30 subjek yang dipilih 

menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data skala psikologi berupa skala likert yang 

terdiri atas tiga skala yaitu skala forgiveness berjumlah 22 aitem (α = 

0,918), skala empati berjumlah 21 aitem (α = 0,874) dan skala 

komunikasi intepersonal berjumlah 31 aitem (α = 0,891). Teknik 
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analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi berganda yang 

dibantu dengan program SPSS 22.0 for windows. 

 Hasil penelitian menunjukkan nilai R = 0,561 dan nilai F = 

6,200 dengan signifikansi p < 0,01, hal ini menandakan bahwa ada 

hubungan signifikan antara empati dan komunikasi interpersonal 

dengan forgiveness dan didapatkan sumbangan efektif sebesar 31,5%. 

Selain itu perolehan nilai rx1y = 0,491 dan p < 0,01, dapat diketahui 

bahwa variabel empati memiliki hubungan positif signifikan dengan 

forgiveness, variabel empati mendapat sumbangan efektif sebesar 

19%. Selain itu perolehan nilai rx2y = 0,431 dan p < 0,05 

menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dan forgiveness 

memiliki hubungan positif signifikan, variabel komunikasi 

interpersonal memiliki sumbangan efektif sebesar 12,5%. 

Kata kunci : forgiveness, empati, komunikasi interpersonal 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 

 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ز B ب

 ع

‘ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z س T ت

 H ه Gh غ S ص Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع

` 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 خ

 

Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal  

 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A ََا َجَدل Ȃ ََيَ  َسار… Ai 

- -- - 

- 

 

I ََي َسِذل Ȋ ََوَ  قِي ل… Au 
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 و

- - - - 

- 

U ََو َذِكز Ȗ ََر    يَُجو 

 

3. Ta Marbutah 

 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah 

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Seperti kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na’im.   

4. Syaddah dan Kata Sandang 

 Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf 

qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya  : al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

 

لَِكَلَِمۡنََعۡشِمَٱۡۡلُُموِرََ ََذَٰ  ٣٤َولََمنََصبََزََوَغفََزَإِنَّ
“Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang 

demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.” (QS.Asy-Syura : 43) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri 

dari orang tua dan anak. Keluarga dikenal juga sebagai madrasah 

pertama bagi anak untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan seperti 

sosial, budaya dan agama. Di dalam keluarga, orang tua berperan 

penting sebagai pelindung dan pemberi kasih sayang kepada anak-

anaknya, jika anak merasa aman dan menerima keutuhan kasing 

sayang dari orang tuanya maka hal itu dapat menciptakan hubungan 

keluarga yang harmonis. 

Keharmonisan keluarga dapat membuat anak merasa 

terlindungi dan merasa didukung oleh orang terdekatnya, sehingga 

anak dapat memahami arahan serta bimbingan dari kedua orang tua 

mereka dengan baik. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari keluarga 

yang harmonis akan berbeda dengan dampak yang dirasakan anak 

ketika orang tuanya berpisah atau bercerai. Perceraian orang tua 

berdampak buruk bagi perkembangan anak terutama ketika memasuki 

usia remaja, karena masa remaja merupakan masa transisi menuju 

dewasa yang mana pada tahap perkembangan ini anak membutuhkan 

peran orang tua sebagai pembimbing dan pemberi arahan untuk 

membentuk identitas diri. 

Penelitan yang dilakukan oleh Kelly dan Emery (2003) 

mengemukakan perceraian orang tua diyakini rata-rata menyebabkan 

berbagai masalah perilaku dan emosional pada remaja. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya keutuhan peran orang tua sebagai 

pendamping bagi anak, sehingga anak merasa tidak mendapat 

perhatian yang seharusnya ia dapatkan. 

Di Indonesia sendiri, tingkat perceraian cukup tinggi, hal ini 

dapat menjadi tolak ukur banyaknya anak-anak yang menjadi korban 

perceraian. Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) dalam “Statistik Indonesia 2018”, jumlah seluruh kasus 

perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 
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374.516 kasus perceraian. Jumlah ini dikatakan meningkat dari dua 

tahun sebelumnya. Jumlah seluruh kasus perceraian di Indonesia pada 

tahun 2016 adalah 365.654 kasus perceraian dan pada tahun 2015 

adalah 353.843 kasus perceraian. Jika dibuat perhitungan presentase 

laju kenaikan kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya, maka 

didapatkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 11.811 kasus perceraian 

atau 3,33% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Sementara kenaikan pada 

tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 8.862 kasus perceraian atau 

2,42%. Faktor penyebab perceraian disebabkan oleh tidak adanya 

keharmonisan dalam keluarga, tidak ada tanggungjawab dan masalah 

ekonomi. Tingginya angka perceraian ini, secara tidak langsung 

menunjukkan banyaknya anak-anak korban perceraian. 

Dari kondisi perceraian orang tua tersebut akan memicu 

timbulnya berbagai macam emosi negatif, seperti dendam, perasaan 

bersalah, sakit hati, sedih, marah, dan benci yang bisa mengakibatkan 

terganggunya masa perkembangan anak. Menurut Dagun (2002) 

perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua 

orang tua, tetapi juga pada dirinya sendiri, sehingga remaja akan 

berusaha menghindar dari orang tuanya dan membenci dirinya sendiri.  

Rich dan Dolgin (2008) menambahkan bahwa efek jangka 

panjang yang dialami oleh remaja dari keluarga bercerai adalah remaja 

cenderung menunjukkan perilaku maladaptif atau ketidakmampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dibandingkan remaja dari 

keluarga utuh. Remaja dari keluarga yang bercerai melakukan hal-hal 

buruk disekolah, terlibat pelanggaran, kurang dapat bergaul dengan 

teman sebayanya, terlibat dalam aktivitas seksual yang lebih dewasa 

sebelum waktunya, cenderung menggunakan obat-obatan 

psikotropika, dan remaja yang orang tuanya bercerai cenderung akan 

mengalami perceraian dengan pasangannya di masa yang akan datang. 

Dampak negatif dari perceraian orang tua tersebut dapat 

berakibat buruk terhadap fase perkembangan remaja. Oleh sebab itu, 

remaja sebagai korban perceraian ini harus melakukan sesuatu yang 

dapat membantu dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahannya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak 

negatif dari permasalahan perceraian orang tua tersebut ialah dengan 

memaafkan (forgiveness).  
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Forgiveness merupakan sikap memberikan ampunan atas 

kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati tanpa adanya imbalan 

atau syarat dengan mengubah emosi negatif yang dirasakan di dalam 

diri menjadi emosi positif agar hubungan dengan orang lain masih 

terjalin dengan baik. Forgiveness efektif mengembalikan hubungan 

sosial yang rusak antara individu tersebut dengan orang yang 

menyakitinya (McCullough, 2006).  

Tindakan memaafkan menjadi sangat penting bagi remaja 

yang orang tuanya bercerai untuk dapat terus mempertahankan 

hubungan baik dengan orang tuanya agar dapat memberikan dampak 

positif bagi diri sendiri dan anggota keluarga lainnya. Menurut 

Setyawan (2007) memaafkan dapat membuat remaja menumbuhkan 

sikap positif terkait konflik orang tuanya, tidak terlalu terpuruk dalam 

konflik orang tuanya, dan dapat mengembangkan pola komunikasi 

yang baik dengan orang tuanya pasca perceraian. 

Peneliti melakukan penggalian data awal dengan 

menggunakan metode wawancara kepada beberapa remaja dengan 

riwayat orang tua bercerai yang bersekolah di sekolah swasta Al 

Huda, tingkat SMA dan SMK, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan, didapatkan hasil sebagai berikut. DH (16 tahun) 

mengalami perceraian orang tua pada tahun 2015 ketika ia masih 

duduk di bangku sekolah dasar. Proses menerima dan memaafkan 

perceraian orang tua tercapai setelah lebih dari 1 tahun perceraian, DH 

memberikan alasan bahwa ia tidak ingin terus berlarut-larut dalam 

kesedihan dan menganggap perpisahan orang tuanya adalah sebuah 

takdir yang telah ditentukan Tuhan, ia juga tidak ingin orang tuanya 

terus bertengkar di malam hari jika tetap bersama. Setelah orang 

tuanya bercerai, DH memilih tinggal dengan neneknya sedangkan 

orang tuanya tetap bertanggungjawab atas kebutuhanya walaupun 

mereka tinggal secara terpisah.  

Remaja lainnya yaitu ED (16 tahun) menceritakan bahwa 

orang tuanya bercerai ketika ia duduk di kelas 3 SD pada tahun 2012. 

Ia baru dapat menerima dan memaafkan perceraian orang tuanya di 

kelas 8 SMP, yang berarti ia membutuhkan waktu 5 tahun untuk dapat 

memberikan forgineness kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya 

memutuskan untuk bercerai, ia merasa sangat sedih, karena orang 
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tuanya memilih berpisah disaat ia masih belum cukup umur, padahal 

di usia tersebut anak-anak sangat membutuhkan peran kedua orang tua 

secara utuh. Namun, seiring berjalannya waktu ia mencoba ikhlas atas 

keputusan perceraian orang tuanya, dan menganggap hal tersebut 

memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan merupakan jalan terbaik 

untuk kedua orang tuanya. Ia memutuskan untuk memaafkan 

perceraian tersebut karena mengingat jasa kedua orangtuanya yang 

pernah memperjuangkan hidupnya sehingga ia ada di dunia ini. 

Peneliti juga mewawancarai DL (17 tahun), ia menceritakan 

bahwa orang tuanya bercerai pada tahun 2004 saat ia masih balita. Ia 

baru dapat benar-benar ikhlas menerima perpisahan orang tuanya 

ketika kelas 5 sekolah dasar. Ia mengutarakan pendapat bahwa setiap 

orang tua pasti tidak ada yang ingin berpisah, namun mungkin sudah 

menjadi takdir bagi kedua orang tuanya untuk berpisah, DL tidak 

ingin memaksa orang tuanya untuk tetap bertahan jika orang tuanya 

tidak bahagia. Ia meyakini setiap orang tua pasti ingin yang terbaik 

untuk anaknya, dan ia harus menerima keputusan orang tuanya untuk 

berpisah sebagai jalan terbaik untuk semuanya. Hubungan DL dengan 

ibunya cukup baik karena ia tinggal bersama ibunya, tetapi 

hubungannya dengan ayah tidak terlalu dekat karena ayahnya tinggal 

diluar kota, namun ia masih berkomunikasi melalui pesan singkat dan 

telepon dengan ayahnya. 

Memberikan forgiveness pada orang yang telah menyakiti 

hati bukan sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi orang yang 

menyakiti tersebut adalah orang-orang terdekat yang seharusnya 

melindungi dan memberi kasih sayang. Hal ini berpengaruh pada 

pemberian Forgiveness yang tidak dapat dilakukan secara instan, 

membutuhkan waktu dan faktor lainnya untuk dapat memulihkan 

perasaan yang tersakiti akibat orang-orang terdekatnya. 

Anggapan bahwa tidak ada yang namanya orang tua 

sempurna, juga tidak ada anak yang sempurna menjadi salah satu 

faktor penting dalam forgiveness yang diberikan. Sebagai bentuk 

tanggung jawab dari rasa bersalah, orang tua yang bercerai tetap 

memenuhi kebutuhan anak mereka. Orang tua menyadari bahwa 

mereka telah melakukan kesalahan besar untuk anak-anaknya serta 

tidak dapat memberikan keluarga yang utuh bagi anak. Kesalahan 
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yang sudah terjadi tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut, hubungan 

antara orang tua dan anak harus diperbaiki demi kebaikan semua 

pihak yaitu dengan cara meminta maaf dan memberikan pemaafan 

(forgiveness). 

Terdapat banyak pembahasan dalam Al-quran yang 

menjelaskan serta menganjurkan tindakan memaafkan (forgiveness), 

seperti dalam surat Ali-„Imran ayat 133-134. 

 

ٱۡۡلَۡزُض  َٗ ُث  َٰ٘ ََٰ َجٍَّْت َعۡسُضَٖب ٱىسَّ َٗ  ٌۡ بُِّن ِ زَّ ٍِّ ۡغفَِسٖة  ٍَ  ٰٚ ْا ئِىَ ٓ٘ َسبِزُع َٗ ۞

َِ  أُِعدَّ  خَّقِٞ َُ َِ  ٖٖٔۡث ىِۡي ٞ َِ ِظ ٱۡىَنٰ َٗ آِء  سَّ ٱىضَّ َٗ آِء  َُ فِٜ ٱىسَّسَّ َِ ُْٝفِقُ٘ ٱىَِّرٝ

  َِ ۡحِسِْٞ َُ ُ ُِٝحبُّ ٱۡى ٱَّللَّ َٗ ِِ ٱىَّْبِسِۗ  َِ َع ٱۡىَعبفِٞ َٗ ظَ  ۡٞ  ٖٗٔٱۡىَغ

 Artinya: dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari 

Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (133) (yaitu) orang-

orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun 

sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan. (134). 

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa sikap seorang Muslim yang 

bertaqwa akan menghadapi seseorang yang melakukan kekeliruan 

terhadapnya dengan tiga cara, yaitu menahan amarah, memaafkan, dan 

berbuat baik terhadap siapapun yang berbuat kesalahan kepadanya. 

Disisi lain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

forgiveness remaja seperti faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang timbul karena adanya dorongan dalam diri 

individu, salah satu faktor internal forgiveness adalah empati. Empati 

mempengaruhi apakah individu tersebut akan memberikan maaf atau 

tidak atas kesalahan yang dilakukan oleh individu lain. Menurut Baron 

dan Byrne (2005) Empati meliputi komponen afektif maupun kognitif. 

Secara afektif, orang yang berempati merasakan apa yang orang lain 

rasakan. Secara kognitif, orang yang berempati memahami apa yang 

orang lain rasakan dan alasannya. Walaupun empati dianggap sebagai 
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keadaan emosional, sering kali empati memiliki komponen kognitif 

atau kemampuan melihat keadaan psikologis dalam diri orang lain, 

atau apa yang disebut dengan mengambil perspektif orang lain. 

Perasaan positif seperti empati akan memberikan kontribusi pada 

perkembangan moral orang lain khususnya remaja.  

Worthington dan Wade (1999) menjelaskan bahwa remaja 

yang memiliki empati yang baik, dia berusaha memahami dan 

mengerti kondisi orang tua pada saat melakukan kesalahan, dan 

menyadari bahwa hubungan mereka dengan orang tua tidak akan 

pernah putus, apapun itu masalah yang melatar belakanginya. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Made taganing kurniati (2009) dengan judul “Memaafkan: Kaitannya 

dengan Empati dan Pengelolaan Emosi”. Dari penelitian tersebut 

sebanyak 31 studi dari 7 penelitian (N = 4.544) digunakan untuk 

menganalisis hubungan antara empati dengan memaafkan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara 

empati dan memaafkan. Dengan demikian, semakin tinggi empati 

maka semakin tinggi pula pemaafannya. 

Penelitian di atas selaras dengan yang diungkapkan oleh 

McCullough (2000) bahwa empati akan mempengaruhi atau 

memotivasi seseorang untuk memberikan maaf terhadap orang lain. 

Artinya, semakin baik seseorang memiliki rasa untuk berempati, maka 

akan semakin baik pula dalam memberikan pemaafan terhadap orang 

yang menyakitinya. Jika ia mampu menempatkan diri pada sudut 

pandang pihak yang menyakiti, maka ia akan dapat memahami 

motivasi dan alasan kenapa orang yang menyakitinya melakukan hal 

tersebut.  

Adapun faktor lain yang timbul karena adanya dorongan dari 

luar individu atau faktor ekternal forgiveness adalah komunikasi 

interpersonal. Devito (2011) menjelaskan bahwa ketika kita tidak 

berhubungan dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama maka 

akan berdampak pada timbulnya rasa tertekan dan rasa ragu pada diri 

sendiri, selain itu juga akan merasa sulit untuk dapat menjalani 

kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Berger, Daiton, dan Stafford (dalam Wulandari, 

2016) di dalam konteks komunikasi interpersonal banyak membahas 

mengenai suatu hubungan serta tentang keretakan dari suatu 

hubungan. Peran komunikasi interpersonal terhadap pemaafan 

dijelaskan oleh pendapat Fincham dan Beach (dalam McCullough, 

2000) yang menunjukkan bahwa pemaafan berhubungan positif 

dengan komunikasi yang konstruktif dalam hubungan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati pada 

tahun 2017 diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan komunikasi 

interpersonal dengan pemaafan (r= 0,455, p= 0,000) korelasi ini 

berada pada katagori cukup kuat. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara hubungan komunikasi interpersonal dengan pemaafan. Kategori 

dari korelasi ini termasuk dalam kategori yang cukup kuat, karena 

koefisien korelasi bertanda positif. Maka dapat dikatakan bahwa 

semakin efektif komunikasi yang terjalin maka pemaafan yang akan 

diberikan akan semakin baik juga. 

Oleh sebab itu, komunikasi sangat penting dilakukan untuk 

menjaga kualitas hubungan antara anak dan orangtua yang telah 

bercerai. Komunikasi interpersonal dalam keluarga yang terjalin 

antara orang tua dan anak merupakan salah satu faktor dalam 

menentukan perkembangan anak, komunikasi yang diharapkan adalah 

komunikasi yang efektif, karena komunikasi yang efektif dapat 

menimbulkan pengertian, kesenangan pengaruh pada sikap, hubungan 

yang baik dan tindakan. Dengan komunikasi interpersonal yang baik 

diharapkan terbina komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, 

sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis (Effendi, 2002). 

Penelitian ini akan dilaksanakan di sekolah swasta Al Huda 

tingkat SMA dan SMK, kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan dengan menggunakan subjek remaja berusia 15-18 tahun dan 

memiliki riwayat orang tua bercerai. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah ada hubungan antara empati dan komunikasi 

interpersonal dengan forgiveness pada remaja yang 

mengalami perceraian orang tua? 

2. Apakah ada hubungan empati dengan forgiveness pada remaja 

yang mengalami perceraian orang tua? 

3. Apakah ada hubungan komunikasi interpersonal dengan 

forgiveness pada remaja yang mengalami perceraian orang 

tua? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara empati dan komunikasi 

interpersonal dengan forgiveness pada remaja yang 

mengalami perceraian orang tua. 

2. Untuk mengetahui hubungan empati dengan forgiveness pada 

remaja yang mengalami perceraian orang tua. 

3. Untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal 

dengan forgiveness pada remaja yang mengalami perceraian 

orang tua. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

baik secara teoretis maupun secara praktis antara lain:  

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan  perkembangan iIlmu psikologi khususnya di bidang 

psikologi perkembangan dan psikologi keluarga serta 

memberikan gambaran mengenai hubungan antara empati dan 
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komunikasi interpersonal dengan forgiveness pada remaja yang 

memiliki orang tua bercerai. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi remaja 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu remaja agar 

dapat melatih empati dan memahami komunikasi 

interpersonal yang baik dengan orang tua sehingga dapat 

meningkatkan forgiveness terhadap orang tuanya yang 

bercerai. 

b. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan orang tua 

dalam pengambilan keputusan untuk berpisah atau 

bercerai karena hal tersebut dapat mengganggu 

perkembangan anak dan mempengaruhi kualitas 

hubungan antara orang tua dan anak. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru 

bimbingan konseling sebagai psikoedukasi khususnya 

untuk para remaja yang memiliki orang tua bercerai agar 

dapat memberikan forgiveness kepada orang tuanya. 

d. Bagi penelitian lain 

Jika hipotesis penelitian ini terbukti, maka untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan penelitian yang akan datang, khususnya meneliti 

tentang perilaku memaafkan (forgiveness). 

 

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Terlepas dari berbagai penjelasan serta pembahasan diatas, 

maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas varibael forgiveness, empati dan komunikasi interpersonal. 

Hal ini bertujuan untuk mempertegas penelitian serta sebagai bagian 

dari pendukung teori guna menetapkan pola pikir dalam penyusunan 
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penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang peneliti temukan antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Imroatul Hasanah (2018) 

dengan judul penelitian “Pemaafan ditinjau dari Hubungan 

Interpersonal dan Religiusitas pada Mahasiswa Difabel UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta” menunjukkan bahwa hubungan 

interpersonal dan religiusitas memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pemaafan, variabel hubungan interpersonal 

memiliki sumbangan efektif sebesar 2,8% dan sumbangan 

efektif religiusitas sebesar 0,4%. Subjek yang digunakan pada 

penelitian ini berjumlah 40 mahasiswa difabel di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui korelasi hubungan interpersonal dan religiusitas 

pada mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

2. Kajian penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Kusasi 

(2014) dengan judul penelitian “Hubungan empati dan 

komunikasi interpersonal dengan kualitas hidup”. Dari 

penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara empati dan komunikasi interpersonal 

dengan kualitas hidup dengan F = 17,959, R
2 

= 0,387 dan P = 

0,000. Subjek yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 

70 siswa-siswi SMK N 7 Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak 

Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara empati dan komunikasi 

interpersonal dengan kualitas hidup. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi ganda. 

3. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh Anisah Qurrotu Aini (2018) dengan judul penelitian 

“Perbedaan tingkat pemaafan ditinjau dari empati pada remaja 

pasca perceraian orangtua.” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui secara empiris apakah terdapat perbedaan tingkat 

pemaafan ditinjau dari empati remaja terhadap orangtua yang 

bercerai. Subjek yang digunakan berjumlah 146 remaja 

dengan rentang usia 18-22 tahun yang telah mengalami 

perceraian orangtua. Analisis data yang digunakan adalah 
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Mann Whitney U Test menghasilkan nilai Z sebesar -3,039 

dan taraf signifikansi sebesar 0,002. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

sebelumnya terletak pada salah satu variabel bebas dan variabel 

terikat, selain itu terdapat perbedaan pada subjek dan lokasi penelitian. 

Penelitian ini menggunakan subjek remaja berusia 15-18 tahun dengan 

riwayat orang tua bercerai yang menepuh pendidikan di sekolah 

swasta Al Huda tingkat SMA dan SMK, kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan. 

Penelitian terdahulu tersebut menjadi bahan acuan peneliti 

untuk membuat penelitian dengan judul “Hubungan antara empati dan 

komunikasi interpersonal dengan forgiveness pada remaja yang 

mengalami perceraian orang tua”. Penelitian ini merupakan penelitian 

serupa dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan variabel 

terikat serupa yaitu pemaafan (forgiveness) dengan variasi pada 

variabel bebasnya.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Forgiveness 

1. Pengertian Forgiveness 

Memaafkan atau Forgiveness merupakan salah satu 

dari berbagai kajian dalam psikologi positif, yaitu pendekatan 

ilmiah dan terapan untuk mengungkap berbagai kekuatan 

seseorang dan mendorong fungsi positif mereka. McCullough 

(2001) berpendapat bahwa forgiveness adalah motivasi pada 

individu untuk meredakan kebencian terhadap pihak yang 

menyakiti, mengubah individu untuk tidak membalas dendam 

serta meningkatkan dorongan untuk memperbaiki hubungan 

dengan pihak yang menyakiti. Forgiveness sebagai motivasi 

dapat dipahami sebagai respon afektif ketika mengalami 

peristiwa untuk membalas dendam kepada pelaku. 

Hadriami (2008) berpendapat bahwa Forgiveness 

adalah kesediaan dari pihak yang dicederai untuk memberikan 

maaf atau memaafkan pihak yang telah mencederai. 

Forgiveness merupakan kesediaan menanggalkan kekeliruan 

masa lalu yang menyakitkan, tidak lagi mencari-cari nilai 

dalam amanah kebencian, dan menepis keinginan untuk 

menyakiti orang lain atau diri sendiri. 

Philpot (2006) menyimpulkan definisi forgiveness 

dari beberapa ahli, forgiveness terjadi ketika seseorang 

menyadari dirinya telah disakiti dan merasa seharusnya ia 

memperoleh perlakuan yang lebih baik. Forgiveness adalah 

proses (atau hasil dari sebuah proses) yang melibatkan 

perubahan emosi dan sikap terhadap orang yang menyakiti. 

Sebagian ahli melihat ini sebagai proses mengambil keputusan 

untuk memaafkan adalah disengaja dan dilakukan secara 

sukarela oleh individu yang tersakiti. Proses ini menurunkan 

motivasi untuk membalas dendam atau menjauhkan diri dari 

pelaku, dan melepaskan emosi negatif terhadap pelaku. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang telah 

dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa forgiveness adalah kesediaan dari individu yang 

tersakiti untuk mengambil keputusan memberikan maaf atau 

memaafkan orang yang menyakiti dengan menurunkan 

motivasi untuk membalas dendam, meredakan kebencian, 

serta meningkatkan dorongan untuk memperbaiki hubungan 

dengan pihak yang menyakiti. 

2. Aspek-aspek Forgiveness 

Menurut McCullough (1998), Aspek-aspek 

forgiveness yaitu : 

a. Motivasi untuk menghindar (Avoidance motivation) 

Individu yang sudah melakukan pemaafan cenderung 

mengalami penurunan motivasi untuk menghindari kontak 

dengan pelaku, baik itu secara kontak fisik maupun 

psikologis. Korban akan menepis keinginan untuk menjaga 

jarak dengan hal-hal yang menyakitinya. Oleh sebab itu, 

korban tidak lagi menghindar ataupun menjauhi pelaku dan 

akan terus menjaga hubungan yang baik dengan pelaku. 

b. Motivasi untuk balas dendam (Revenge Motivation) 

Selain tidak akan menghindari pelaku, individu yang telah 

melakukan pemaafan juga akan mengalami penurunan 

motivasi dalam membalas dendam atau mencoba untuk 

melihat hal-hal berbahaya yang dapat terjadi pada pelaku. 

Individu yang telah melakukan pemaafan artinta sudang 

membuang keinginan untuk membalas perbuatan yang telah 

terjadi kepadanya. Individu tersebut akan meminimalisir 

atau bahkan menghilangkan rasa marah untuk membalas 

dendam terhadap hal-hal yang menyakitinya. 

c. Motivasi untuk berbuat baik (Benevolence Motivation) 

Adapun motivasi terakhir adalah motivasi yang 

berhubungan dengan berbuat baik kepada pelaku. Individu 

yang telah melakukan pemaafan cenderung akan 

meningkatkan motivasi untuk berbuat baik kepada pelaku. 
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Walaupun individu masih merasa bahwa ia adalah korban, 

tetapi individu senantiasa berbuat baik kepada pelaku. Oleh 

sebab itu, ia akan terus menjaga hubungan agar tetap 

berjalan baik dengan pelaku. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

aspek-aspek forgiveness adalah avoidance motivation, revenge 

motivation, benevolence motivation. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Forgiveness 

Beberapa peneliti seperti McCullough, Sandage, 

Brown, Rachal, Worthington & Enright menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi forgiveness, 

antara lain (McCullough, dkk, 1997, 1998, 2000; Synder & 

Lopez, 2002) : 

a. Variabel sosial-kognitif 

McCullough (2000) juga mengatakan perenungan diri 

(rumination) dan penekanan (suppression), yaitu 

kecenderungan korban untuk terus menerus mengingat 

kejadian yang dapat menimbulkan kemarahan yang dapat 

menghalangi dirinya untuk memaafkan. Perenungan 

tentang rasa sakit akan mengganggu pikiran dan berusaha 

untuk menekan perenungan tersebut terkait pada tingkatan 

yang lebih tinggi yaitu menghindar dan motivasi balas 

dendam. 

b. Karakteristik serangan 

Faktor ini berkaitan dengan persepsi dari kadar 

penderitaan yang dialami oleh orang yang disakiti serta 

konsekuensi yang menyertainya. Seseorang akan lebih 

sulit memaafkan kejadian-kejadian yang dianggap penting 

dan bermakna dalam hidupnya.  

c. Empati 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut 

merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. 

Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan 

pengambilalihan peran. McCullough (1997) 
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mengungkapkan bahwa empati merupakan fasilitator 

utama menyebabkan seseorang dapat memberi maaf. 

d. Penilaian terhadap pelaku dan kesalahannya (perspective 

taking) 

Penilaian akan mempengaruhi setiap perilaku individu. 

Artinya penilaian dapat mengubah perilaku individu 

(pemaafan) di masa mendatang. Pemaaf pada umumnya 

menyimpulkan bahwa pelaku telah merasa bersalah dan 

tidak bermaksud menyakiti sehingga akan mencari 

penyebab lain dari peristiwa yang menyakitkan tersebut. 

e. Tingkat kelukaan 

Seseorang biasanya akan menyangkal sakit hati yang 

mereka rasakan untuk mengakuinya sebagai sesuatu yang 

sangat menyakitkan. Mereka merasa takut mengakui sakit 

hatinya kerena dapat mengakibatkan mereka membenci 

orang yang sangat dicintainya, meskipun melukai. 

Sehingga mereka pun menggunakan berbagai cara untuk 

menyangkal rasa sakit hati mereka. Ketika hal ini terjadi, 

makan forgiveness sulit terwujudkan. 

f. Karakteristik kepribadian 

Ciri kepribadian tertentu seperti ekstrovert 

menggambarkan beberapa karakter seperti bersifat sosial, 

keterbukaan, ekspresi dan asertif. Karakter yang hangat, 

kooperatif, tidak mementingkan diri, menyenangkan, 

jujur, dermawan, sopan, fleksibel juga cenderung menjadi 

empatik dan bersahabat. 

g. Permintaan maaf 

Menurut McCullough (2000), permintaan maaf (apology) 

dengan tulus dapat menjadi faktor yang berpotensi 

mempengaruhi korban untuk memafkan. Ketika pelaku 

meminta maaf kepada pihak yang disakiti maka hal 

tersebut akan membuat korban lebih berempati dan 

membuat korban termotivasi untuk memaafkannya. 
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h. Kedekatan, komitmen dan kepuasan 

Kedekatan, komitmen dan kepuasan juga merupakan 

faktor penting dalam pemaafan. Menurut McCullough 

kedekatan (closeness) sebelum adanya kesalahan, empati, 

dan forgiveness menunjukkan saling adanya keterkaitan 

satu dengan lainnya.  

i. Kualitas hubungan 

Seseorang yang memaafkan kepada pihak lain dapat 

dilandasi oleh komitmen yang tinggi pada relasi mereka. 

Ada empat alasan mengapa kualitas hubungan 

berpengaruh terhadap perilaku memafkan dalam 

hubungan interpersonal yaitu: pertama, mempunyai 

motivasi yang tinggi untuk menjaga hubungan; kedua, 

adanya orientasin jangka panjang dalam menjalin 

hubungan; ketiga, dalam kualitas hubungan yang tinggi 

masing-masing individu adanya kepentingan satu orang 

dan kepentingan menyatu; keempat, kualitas hubungan 

mempunyai orientasi kolektivitas yang menginginkan 

pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku yang 

memberikan keuntungan diantara mereka. 

Menurut Dindia (Galvin, Braithwaite & Bylund, 

2016) untuk menjaga kualitas hubungan maka kualitas dari 

komunikasi harus dijaga, karena berbicara merupakan inti dari 

pemeliharaan hubungan. Berger (Abadi, Sukmawan & Utari, 

2013) menambahkan bahwa komunikasi interpersonal 

menjadi bentuk komunikasi yang paling sering digunakan 

untuk saling berinteraksi baik secara aktif, pasif, ataupun 

interaktif. Selain itu komunikasi interpersonal dibangun atas 

dasar pemenuhan kebutuhan manusia yaitu sebagai makhluk 

sosial karena dengan menggunakan komunikasi interpersonal 

membuat seseorang dapat membangun hubungan sosial 

dengan sesamanya, baik itu anggota keluarga, teman, ataupun 

orang-orang yang dianggap penting serta berpengaruh di 

dalam kehidupan dirinya. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempangaruhi forgiveness berasal dari dalam diri 

individu dan orang yang bersalah. Faktor sosial-kognitif, 

karakteristik serangan, empati, perspektif taking, tingkat 

kelukaan dan karakteristik kepribadian merupakan faktor dari 

dalam diri individu yang mendasari kemampuan seseorang 

untuk memaafkan, sedangkan faktor permintaan maaf, 

kualitas hubungan, kedekatan, komitmen, dan kepuasan 

merupakan faktor eksternal yang dapat menentukan 

munculnya perilaku memaafkan. 

Berdasarkan faktor-faktor forgiveness tersebut 

penelitian ini menggunakan faktor empati (internal) dan 

komunikasi interpersonal (eksternal) sebagai variabel bebas, 

dengan komunikasi interpersonal mengacu pada faktor 

kualitas hubungan. 

4. Proses Forgiveness 

Robert Enright dan Gayle Red (Nashori, 2009) 

mengungkapkan adanya empat fase untuk memberikan 

forgiveness yaitu: 

a. Fase pengungkapan (uncovering phase), yaitu ketika 

seseorang merasa sakit hati dan dendam. 

b. Fase keputusan (decision phase), yaitu seseorang mulai 

berfikir rasional dan memikirikan kemungkinan untuk 

forgiveness. Pada fase ini individu belum forgiveness 

sepenuhnya. 

c. Fase tindakan (work phase), yaitu adanya tindakan secara 

aktif memberikan forgiveness kepada orang yang bersalah. 

d. Fase pendalaman (outcame atau deepening phase), yaitu 

internalisasi kebermaknaan dari proses forgiveness pada fase 

inilah individu memahami bahwa dengan forgiveness maka 

dirinya akan memberi manfaat untuk diri sendiri, orang lain 

dan lingkungannya. 

Menurut Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, dan 

Heather (2005), proses pemberian maaf menyangkut tiga konsep 



 

   

19 

dasar pemaafan, diantaranya adalah memaafkan diri sendiri, 

memaafkan orang lain, dan memaafkan situasi yang terjadi. 

a. Forgiveness of Self 

Memaafkan diri sendiri. Tindakan ini adalah bagaimana 

individu memaafkan dirinya sendiri ketika terjadi suatu 

masalah. Bagaimana individu menyadari dan melihat bahwa 

dirinya melakukan kesalahan. 

b. Forgiveness of Another Person 

Memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti diri 

sendiri karena terkadang individu memiliki keinginan untuk 

membalas dendam atas kesalahan yang sudah orang lain 

lakukan. 

c. Forgiveness of Situation 

Memaafkan atas keadaan yang terjadi. Maksudnya adalah 

individu memaafkan atas apa yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya, baik itu dari lingkungan tempat tinggal maupun 

orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah 

terjadinya sebuah bencana yang mengakibatkan banyak 

kerabat yang meninggal dan rusaknya tempat tinggal. 

5. Forgiveness dalam Perspektif Islam 

 Forgiveness dalam konsep Islam berasal dari kata bahasa arab 

yaitu al-„afw yang berarti maaf. Al-„afw adalah menjauhkan orang 

yang berdosa dari dosa itu sendiri, serta tidak menghukumnya 

walaupun dia mampu untuk di hukum (Buhairi, 2001).  

Forgiveness dalam pandangan Islam telah banyak dibahas 

baik dalam Al-quran maupun Hadits. Kata al-„afw terulang dalam Al-

Quran sebanyak 34 kali, 7 darinya berbicara tentang pemaafan 

(forgiveness). Hal ini menunjukkan akhlak saling memaafkan menjadi 

bagian terpenting dalam kehidupan seseorang. Artinya ada 

konsekuensi tertentu bila seseorang memaafkan atau tidak memaafkan 

terhadap seseorang yang pernah berbuat kesalahan kepadanya. Allah 

Subhanahu wa ta‟ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40 

dibawah ini. 
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ُۥ ََل   ِِۚ ئَِّّٔ أَۡصيََح فَأَۡجُسُٓۥ َعيَٚ ٱَّللَّ َٗ ِۡ َعفَب  ََ ۡثيَُٖۖب فَ ٍِّ ُؤْا َسِّٞئَٖت َسِّٞئَٞت 
ٓ َجَزٰ َٗ

  َِ ٞ َِ يِ
 ُِٓٗٝحبُّ ٱىظَّٰ

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang 

setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (pada 

orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia 

tidak menyukai orang-orang yang zalim. 

 

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah (dalam Firanda, 

2019) membagi menjadi tiga golongan sikap manusia ketika dizalimi. 

Golongan pertama adalah seorang yang muqtasbid, yaitu orang yang 

membalas sebagaimana kezaliman yang menimpanya. Dan dalam ayat 

lain Allah Subhanahu wa ta‟ala berfirman dalam QS. An-Nahl : 126 

ٞس  ۡٞ َ٘ َخ ٌۡ ىَُٖ ىَئِِ َصبَۡسحُ َٗ ِٔۦۖ  ب ُع٘قِۡبخٌُ بِ ٍَ ۡثِو  َِ ٌۡ فََعبقِبُْ٘ا بِ ُۡ َعبقَۡبخُ ئِ َٗ

  َِ بِِسٝ  ٕٙٔىِّيصَّٰ

 Artinya : “Dan jika kamu memberikan balasan, maka 

balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan 

kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang 

lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” 

  

 Maka pada dasarnya seseorang tidaklah berdosa ketika ia 

membalas kezaliman orang lain padanya selama ia membalas dengan 

kezaliman serupa, akan tetapi perbuatannya bukanlah perbuatan yang 

terbaik dan mulia. 

 Golongan kedua adalah seseorang yang zalim, yaitu orang 

yang membalas dengan melebihi balasan yang seharusnya. Jenis orang 

kedua ini baru dikatakan berdosa atas balasan yang dia lakukan, 

karena ketika seseorang membalas kezaliman orang lain melebihi 

kezaliman yang ia alami, maka ia telah berlaku zalim. Oleh karenanya 

Allah Subhanahu wa ta‟ala berfirman. 

  َِ ٞ َِ يِ
ُۥ ََل ُِٝحبُّ ٱىظَّٰ  ِٓٗۚۚ ئَِّّٔ

 Artinya : “Sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang-

orang yang zalim.” (QS. Asy-syura : 40) 
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 Golongan ketiga adalah seorang yang pemaaf, yaitu dia 

memaafkan kezaliman orang lain terhadap dia. Dan golongan sikap 

inilah yang terbaik di antara tiga golongan sikap manusia ketika 

mendapatkan sebuah kezaliman, karena Allah Subhanahu wa ta‟ala 

berfirman. 

 ِِۚ أَۡصيََح فَأَۡجُسُٓۥ َعيَٚ ٱَّللَّ َٗ ِۡ َعفَب  ََ  ۚۖ فَ

 Artinya : “Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik 

maka pahalanya disisi Allah.” (QS. Asy-Syura :40) 

 Ibnu Taimitah rahimahullah mengatakan bahwa diriwayatkan 

dari Ibu Abbas radhiallahu „anhu bahwa pada hari kiamat akan ada 

suara yang menyeru dengan perkataan, 

“Hendaklah berdiri orang yang pahalanya wajib Allah 

tunaikan”, maka tidak ada yang berdiri kecuali orang-orang 

yang memaafkan dan berbuat baik” (Jami‟ul Masail 1/169) 

 

 Oleh karena itu sikap golongan ketiga, yaitu yang memaafkan 

akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta‟ala pada hari kiamat 

kelak. Adapun hadits lain yang menjelaskan kemuliaan dari 

memaafkan: 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : 

“Hendaknya seseorang mengetahui bahwa tidaklah 

seseorang membalas untuk membela jiwanya kecuali hal itu 

akan menimbulkan kehinaan pada dirinya. Apabila dia 

memaafkan, maka Allah akan memuliakannya, dan ini telah 

dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam 

dimana beliau bersabda, „Tidaklah seseorang memaafkan 

kecuali Allah akan menambah kemuliaannya‟ (HR. Muslim 

no.2588).” 

 

 Hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang 

memaafkan dan mengalah maka secara jelas menunjukkan bahwa 

orang tersebut adalah lemah dan tidak memiliki kekuatan, akan tetapi 

nabi shallallahu „alaihi wa sallam mengatakan bahwa barangsiapa 
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yang memaafkan atau mengalah maka Allah akan tambah 

kemuliannya.  

 Islam menganjurkan untuk memberikan maaf secara sungguh-

sungguh dan tidak dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, bahkan 

tanpa diminta. Lebih dari itu juga dianjurkan untuk melebihkan 

pemberian maaf itu dengan mendoakan orang yang berbuat salah. 

Dengan kata lain, pemaafan tidak hanya di bibir, namun juga sampai 

di hati. 

 

B. Empati 

1. Pengertian Empati 

Empati merupakan sebuah respon afektif yang berasal dari 

penangkapan atau pemahaman keadaan emosi atau kondisi lain dan 

yang mirip dengan perasaan orang lain (Eisenberg, 2002). Empati juga 

diartikan sebagai kemampuan untuk memosisikan diri sendiri dalam 

posisi orang lain dan mampu untuk menghayati pengalaman orang 

lain. 

Baron & Byrne (2005) menjelaskan bahwa empati merupakan 

kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa 

simpatik dan mencoba menyelesaikan, dan mengambil perspektif 

orang lain. Dengan memiliki empati, maka individu bisa membina 

relasi yang baik dengan orang lain. 

 Hurlock (1991) menjelaskan bahwa empati merupakan 

kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami perasaan dan 

emosi orang lain serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri 

mengalami perasaan yang sama dengan orang tersebut. 

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa empati adalah sebuah respon afektif 

untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, 

mampu memosisikan diri sendiri dalam posisi orang lain untuk 

menghayati pengalaman orang lain. 
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2. Aspek-aspek dalam Empati 

Menurut Davis (1983) ada beberapa aspek dalam empati, 

diantaranya adalah : 

a. Aspek kognitif 

1) Pengambilan perspektif (perspective Taking) 

merupakan kecenderungan seseorang untuk 

mengambil sudut pandang psikologis orang lain secara 

spontan, terdapat dua penekanan aspek kognitif yaitu, 

penekanan terhadap kemampuan yang tidak 

berorientasi pada kepentingan sendiri. tetapi 

kepentingan orang lain. Penekanan kedua berhubungan 

dengan pengambilan perspektif yang menghubungkan 

dengan reaksi emosional dan perilaku menolong pada 

orang dewasa yaitu memahami apa yang dipikirkan 

orang lain. 

2) Imajinasi (fantasy) merupakan kemampuan seseorang 

untuk mengubah dirinya secara imajinatif dalam 

mengalami perasaan dan tindakan dari karakter khayal 

(membayangkan) dalam bukum film, atau cerita yang 

dibaca serta apa yang diceritakan individu lain dan 

yang ditontonnya (Simorangkir, 2014). Stotland 

menyatakan bahwa imajinasi merupakan aspek 

kognitif yang berpengaruh pada reaksi emosi terhadap 

orang lain dan menimbulkan perilaku menolong. 

b. Aspek afektif 

1) Perhatian empatik (empathic Concern) merupakan 

perasaan empatik seseorang yang berorientasi pada 

orang lain atau rasa kepedulian individu terhadap 

orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. 

2) Distress pribadi (personal Distress) menekankan pada 

kecemasan pribadi yang berorientasi pada diri sendiri 

serta kegelisahan dalam menghadapi setting 

interpersonal yang tidak menyenangkan, misalnya 
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perasaan cemas ketika ada keretakan hubungan dalam 

pertemanan atau persahabatan. 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek empati adalah perspective taking, fantasy, empathic concern, 

personal distress. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Empati 

Menurut Taufik (2012) terdapat 6 faktor yang dapat 

mempengaruhi ketepatan seseorang dalam berempati terhadap orang 

lain yaitu sebagai berikut: 

a. Pola asuh 

Perkembangan empati lebih banyak terjadi pada lingkungan 

keluarga yang memberikan kepuasan pada kebutuhan 

emosional anak dan tidak terlalu mementingkan 

kepentingan sendiri, mendorong anak untuk mengalami dan 

mengekspresikan emosi-emosinya, dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengobservasi dan 

berinteraksi dengan orang lain sehinnga mendorong 

kepekaan dan kemampuan emosinya. 

b. Kepribadian 

Kepribadian berpengaruh terhadap tingkat empati 

seseorang. Pribadi yang tenang dan sering berintropeksi diri 

dipastikan akan memiliki kepekaan yang tinggi berbagi 

dengan orang lain. Kepekaan ini yang kemudian 

membutuhkan empatinya terhadap orang lain. 

c. Usia 

Tingkat empati seseorang yang semakin meningkat dengan 

bertambahnya usia, karena kemampuan pemahaman 

perspektif juga meningkat bersamaan dengan usia. Ketika 

usia bertambah, pengalaman hidup bertambah. Pengalaman 

hidup ini yang akan menumbuhkan empati individu 

terhadap orang lain dan lingkungannya. 
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d. Derajat kematangan 

Empati banyak dipengaruhi oleh derajat kematangan 

seseorang. Derajat kematangan adalah besarnya 

kemampuan seseorang dalam memandang suatu hal secara 

proporsional. 

e. Sosialisasi 

Sosialisasi yang dilakukan seseorang sangat berpengaruh 

terhadap tingkat empatinya. Dengan bersosialisasi, didasari 

atau tidak ia akan mengetahui apa yang sedang dirasakan 

orang lain. Pengetahuannya terhadap perasaan atau pikiran 

orang lain akan menumbuhkan rasa empati secara langsung. 

f. Jenis kelamin 

Jenis kelamin merupakan salah satu penentu kemampuan 

empati seseorang. Empati perempuan dengan laki-laki 

berbeda, akurasi empati perempuan lebih baik daripada 

laki-laki. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor empati dipengaruhi oleh  pola asuh, kepribadian, usia, derajat 

kematangan, sosialisasi, dan jenis kelamin. 

5. Empati dalam Perspektif Islam 

Al-Quran adalah kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman 

bagi umat Muslim. Al-Quran diturunkan Allah kepada nabi 

Muhammad SAW sebagi salah satu rahmat yang tiada bandingannya 

bagi alam semesta ini. Sebagai pentunjuk dalam kehidupan, maka Al-

Quran pun mengungkap aspek-aspek psikologi manusia, salah satunya 

yaitu aspek empati. 

Empati dalam Islam dapat diartikan dengan kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk menolong, merasakan pikiran, serta 

mendengar perasaan orang lain dengan tulus dan ikhlas. Empati tidak 

hanya merasakan kesusahan orang lain saja, melainkan merasakan 

kesenangannya pula. Empati yang diberikan pada orang lain 

seharusnya didasari keikhlasan, artinya ketika membantu dan 

meringankan beban orang lain harus dengan niatan yang tulus sebagai 
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tujuan ibadah bukan bersifat pamrih. Disebutkan dalam QS. Al-

Maidah ayat 85. 

ىَِل  َذٰ َٗ َِ فَِٖٞبِۚ  يِِدٝ ُس َخٰ َٰٖ ّۡ ِ حَۡحخَِٖب ٱۡۡلَ ٍِ ٖج حَۡجِسٛ  ب قَبىُْ٘ا َجَّْٰ ََ ُ بِ ٌُ ٱَّللَّ بَُٖ فَأَثَٰ

  َِ ۡحِسِْٞ َُ  ٥َ٘جَزآُء ٱۡى

Artinya : Maka Allah memberi mereka pahala terhadap 

perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-

sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah 

balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas 

keimanannya). 

 

Menurut tafsir QS. Al-Maidah ayat 85 oleh kementrian agama 

RI, berdasarkan ucapan mereka yang mengungkapkan keimanan dan 

keikhlasan mereka yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah 

memberi mereka pahala, berupa surga tempat memperoleh 

kenikmatan dan karunia Allah yang merupakan kebun-kebun dan 

taman-taman yang indah. Pada hakekatnya keindahan dan kenikmatan 

yang mereka peroleh di dalam surga itu tidak dapat digambarkan 

dengan kata-kata. Surga akan dikaruniakan Allah kepada hamba-

hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh semasa ia hidup didunia. 

Adapun hadist yang membahas terkait empati adalah sebagai berikut: 

Dari Abi Musa r.a dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : 

„Orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu 

bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan‟ (HR. 

Bukhari) 

Dari Nu‟man bin Basyir radhiyallahu a‟nhu, Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda : “Perumpamaan orang-orang 

mukmin dalam hal saling mencintai, kasih sayang, dan 

kelembutan adalah bagaikan satu tubuh. Bila salah satu 

anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya turut merasakan 

susah tidur dan demam.‟ (HR. Bukhari dan Muslim) 

Hadits diatas, secara tidak langsung mengajarkan kepada kita 

untuk dapat merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. 

Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun 

merasa gembira. Allah SWT menyuruh umat manusia untuk 
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berempati terhadap sesamanya. Peduli membantu antar sesama yang 

membutuhkan, sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang 

egois dan sombong. 

 

C. Komunikasi Interpesonal 

1. Pengertian komunikasi interpersonal 

Menurut Bienvenu (1987) komunikasi interpersonal adalah 

sebuah kemampuan untuk memiliki konsep diri yang baik sehingga 

dapat mempengaruhi komunikasi, kemudian adanya kemampuan 

untuk mendengarkan isi dari komuniksi tersebut serta mampu 

mengekspresikan pikiran dan dapat mengatasi emosi terutama 

kemarahan dan memiliki keinginan untuk berkomunikasi dengan baik. 

Devito (dalam Effendy, 2003) mengartikan komunikasi 

interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan 

antara dua orang, atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan 

beberapa umpan balik seketika. Komunikasi interpersonal melibatkan 

kontak pribadi pada para pelakunya, sehingga tercipta komunikasi 

yang mendalam. 

Menurut Deddy Mulyana (2000) Komunikasi interpersonal 

adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal atau nonverbal.  

Dari pejelasan diatas dapat peneliti disimpulkan bahwa 

komunikasi interpersonal adalah sebuah proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan secara tatap muka antara dua orang atau lebih 

dengan efek dan umpan balik secara langsung, baik secara verbal 

maupun nonverbal. 

2. Aspek-aspek komunikasi interpersonal 

Menurut Millard J. Bienvenu (1987), ada lima komponen 

komunikasi interpersonal yaitu: 

a. Konsep diri (Self concept), sebuah konsep diri, faktor 

yang paling penting yang memengaruhi komunikasi 

dengan orang lain. 
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b. Kemampuan (Ability), kemampuan untuk menjadi 

pendengar yang baik serta memusatkan perhatian pada 

konteks percakapan. 

c.  Pengalaman keterampilan (Skill experience), memiliki 

pengalaman dalam keterampilan berbicara merupakan 

cara individu untuk mengekspresikan ide-ide serta 

gagasan. 

d. Emosi (Emotion), individu yang memiliki kecerdasaran 

emosional yang baik mampu menempatkan ekspresi 

dalam setiap percakapan. 

e. Keterbukaan diri (Self disclousure), keinginan untuk 

berkomunikasi kepada orang lain secara bebas dan terus 

terang. Dengan tujuan untuk menjaga hubungan 

interpersonal. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa aspek-aspek komunikasi interpersonal adalah konsep diri, 

kemampuan, pengalaman keterampilan, emosi, dan keterbukaan diri. 

3. Komunikasi Interpersonal dalam Perspektif Islam 

Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk dialog 

yang dikatagorikan sebagai komunikasi interpersonal antara individu 

dengan individu yang lainnya. Sebagai contoh komunikasi Nabi 

Ibrahim dengan anaknya Ismail. Komunikasi antar individu itu 

tidaklah terjadi hanya satu arah (one way communication) dan 

adakalanya dua arah (two ways communication). Komunikasi satu 

arah misalnya pada QS. Lukman ayat 13 yang berbunyi. 

 ٌٌ ۡسَك ىَظُۡي َُّ ٱىشِّ ِۖ ئِ َّٜ ََل حُۡشِسۡك بِٲَّللَّ بَُْ َ٘ َِٝعظُُٔۥ َٰٝ ُٕ َٗ ُِ ِلِۡبِِْٔۦ  ََٰ ئِۡذ قَبَه ىُۡق َٗ

  ٌٞ  َٖٔعِظٞ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada 

anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! 

Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar.” 
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Dalam rangkaian ayat tersebut hanya Lukman yang aktif 

berkomunikasi memberi nasihat kepada anaknya. Lukman adalah 

sosok manusia yang berilmu pengetahuan sekaligus pintar 

memanfaatkan dan membagi ilmu pengetahuan yang dimilikinya. 

Sebab, menurut As-Sa‟di, seringkali ada orang berilmu tetapi tidak 

hakim, sementara Lukman telah diberi al-hikmah yang ditafsirkan 

sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi amal saleh. 

Komunikasi antar individu dengan cara dua arah ditemukan dalam 

QS. As-Saffat ayat 102 sebagai berikut. 

ٜٓ أَۡذبَُحَل فَٲّظُۡس  ًِ أَِّّ َْب ََ ٰٙ فِٜ ٱۡى ٜٓ أََز َّٜ ئِِّّ بَُْ َٜ قَبَه َٰٝ ۡع َعُٔ ٱىسَّ ٍَ ب بَيََغ  ََّ فَيَ

ٓأَ  ِٰٙۚ قَبَه َٰٝ بَذا حََس ٍَ َِ بِِسٝ َِ ٱىصَّٰ ٍِ  ُ ٜٓ ئُِ َشبَٓء ٱَّللَّ ُسۖ َسخَِجُدِّ ٍَ ب حُۡإ ٍَ   بَِج ٱۡفَعۡو 

ٕٔٓ 

Artinya : Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup 

berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “wahai anakku! 

Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka 

pikirkanlah bagaimana pendapatmu! Dia (Ismail) menjawab, “Wahai 

ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya 

Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.” 

Komunikasi interpersonal pada umumnya dilakukan dengan 

bahasa verbal. Akan tetapi ditemukan pula banyak ayat Al-Quran 

yang mengekspresikan bahasa non verbal atau dikenal dengan bahasa 

tubuh. Bahasa non verbal adalah bahasa komunikasi yang tidak 

menggunakan kata-kata tetapi dengan isyarat atau tanda yang 

dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Bahasa 

isyarat telah digunakan sejak lama oleh manusia. Selain itu, 

komunikasi yang baik antara anak dan orang tua juga dijelaskan dalam 

Al-Quran, seperti pada surat Al-Isra‟ ayat 23 berikut. 

 ٓٗ ٰٚ َزبَُّل أََلَّ حَۡعبُُد قََض َٗ َِّ ِعَْدَك ۞ ب َٝۡبيَُغ ٍَّ  ئِ
ًْبِۚ ِِ ئِۡحَسٰ ۡٝ ىَِد َٰ٘ بِٲۡى َٗ ٓ ئَِّٝبُٓ  ْا ئَِلَّ

َلا  ۡ٘ ب قَ ََ ُ قُو ىَّٖ َٗ ب  ََ َٖۡسُٕ ْۡ ََل حَ َٗ بٓ أُّفٖ  ََ ُ ب فَََل حَقُو ىَّٖ ََ ٗۡ ِمََلُٕ بٓ أَ ََ ٱۡىِنبََس أََحُدُٕ

ب   َا  َٖٕمِسٝ

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu 

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada 

ibu bapakmu. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-
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duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-

kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” 

dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada 

keduanya perkataan yang baik. 

Menurut Wahbah al-Zuhaili Surat Al-isra‟ ayat 23 diatas 

menjelaskan kata kariim dapat berarti lembut, baik yang disertai 

dengan penghormatan, tatakrama, sopan santun dan penuh 

pengagungan. Hal tersebut menandakan perlu nya kehati-hatian dalam 

mengucapkan perkataan kepada orang tuanya dan ucapkanlah 

perkataan yang baik kepada keduanya. 

 

D. Remaja yang Mengalami Perceraian Orang Tua 

Remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa yang juga sering disebut sebaga 

masa krisis di mana mulai terjadinya proses pembentukan identitas 

diri. Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, yang berasal 

dari bahasa Latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk 

mencapai kematangan. Batasan usia remaja dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu usia 12-15 tahun termasuk masa remaja awal, usia 15-

18 tahun termasuk masa remaja pertengahan, dan usia 18-21 tahun 

termasuk masa remaja akhir (Monks, dkk, 2006). 

Anna Freud (dalam Gunarsa, 2003) mengemukakan bahwa 

remaja merupakan suatu masa yang meliputi masa perkembangan 

dimana terjadi perubahan-perubahan dalam hal motivasi seksual, 

organisasi dari pada ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang 

lain dan cita-cita yang dikejar. 

Menurut Santrock (2011) perubahan dalam masa remaja 

melibatkan tiga aspek, yaitu perubahan biologis, kognitif, dan sosio 

emosional. Perubahan biologis meliputi perubahan dalam hakikat fisik 

individu, perubahan kognitif meliputi pikiran dan intelegensi, dan 

perubahan sosio emosional yang meliputi perubahan dalam hubungan 

individu dengan orang lain, perubahan dalam emosi, kepribadian, dan 

peran dari konteks sosial dalam perkembangan. 
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Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan beberapa 

ahli di atas dapat disimpulkan bahwa remaja posisinya berada pada 

fase peralihan antara golongan kanak-kanak dengan golongan dewasa. 

Remaja dengan usia 12-15 tahun termasuk masa remaja awal, usia 15-

18 tahun termasuk masa remaja pertengahan, dan usia 18-21 tahun 

termasuk masa remaja akhir. Pada masa perkembangan ini remaja 

mengalami perubahan pada aspek biologis, kognitif, dan sosio 

emosional. 

Adapun masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang 

membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Hurlock 

(2010) menjelaskan ciri-ciri tersebut sebagai berikut : 

1. Masa remaja sebagai periode yang penting 

Pada masa remaja, baik langsung maupun akibat jangka 

panjang tetap penting. Ada periode yang penting karena 

akibat fisik dan psikisnya. pada periode remaja ini 

keduanya sama-sama penting. 

2. Masa remaja sebagai periode peralihan 

Peralihan bukan berarti terputus atau berubah dari apa 

yang telah terjadi sebelumnya, melainkan sebuah 

peralihan dari suatu tahap perkembangan ke tahap 

berikutnya. Artinya, apa yang telah terjadi sebelumnya 

akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi 

sekarang dan yang akan datang. 

3. Masa remaja sebagai periode perubahan 

Tingkat perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan 

tingkat peubahan fisik selama awal masa remaja. Ketika 

perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku 

dan sikap juga berlangsung dengan cepat, begitu juga jika 

perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan 

perilaku juga menurun. 

4. Remaja sebagai usia bermasalah 

Setiap periode perkembangan memiliki masalahnya 

sendiri-sendiri, namun masalah pada masa remaja ini 
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sering menjadi masalah yang sulit diatasi oleh laki-laki 

maupun perempuan. 

5. Masa remaja sebagai mencari identitas 

Pada awal masa remaja penyesuaian diri dengan 

kelompok masih penting bagi anak laki-laki dan 

perempuan. Kemudian lambat laun mulai mendambakan 

identitas diri dan memiliki keinginan untuk menjadi sama 

dengan teman-teman sebayanya dalam segala hal. 

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

Adanya keyakinan bahwa orang dewasa mempunyai 

pandangan buruk tentang remaja, membuat peraligan 

kedewasaab menjadi sulit. 

7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik 

Remaja cenderung menandai dirinya sendiri dan orang 

lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan 

sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-

cita yang tidak realistis ini menyebabkan meningginya 

emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. 

8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa 

Semakin mendekatnya usia kematangan, para remaja 

menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan 

tahun untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah 

hampir dewasa. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

remaja yang mengalami perceraian orang tua. Peristiwa perceraian 

orangtua membawa dampak yang cukup mendalam bagi anak. 

Menurut Dagun (2000) tahun pertama perceraian merupakan masa 

krisis yang paling sulit. Orang tua mulai memperlihatkan sikap kasar 

pada anaknya. Dengan demikian secara langsung maupun tidak 

langsung akan berdampak terhadap perkembangan anak, khususnya 

remaja. Oleh sebab itu, remaja yang hidup dalam perceraian orang tua 

akan mengalami dampak seperti tidak dapat menerima kenyataan pada 

perubahan yang diakibatkan perceraian dan mengalami masalah-

masalah perkembangan psikologis, tingkah laku, sosial dan akademik. 
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Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan talaq, berasal 

dari bahasa Arab yang artinya melepas tali atau membebaskan. Secara 

istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri 

hubungan suami istri. Dalam hal cerai suami istri, dikenal dua istilah 

populer, yakni cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati ialah perpisahan 

antara suami istri karena salah satu meninggal, sedangkan cerai hidup 

adalah perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. 

Permasalahan cerai hidup atau talaq dalam agama Islam 

sangat dibenci Allah SWT akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan 

diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan Hadist. 

Seperti pada surat Al-baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

  ٌٞ ٌٞع َعيِٞ َِ َ َس َُّ ٱَّللَّ ِ َق فَا
ْ٘ا ٱىطَّيَٰ ٍُ ُۡ َعَز ئِ َٕٕٗ٢ 

 

Artinya : “dan jika mereka berketetapan hati hendak 

menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 

Mengetahui.” 

Adapun dalam Hadist, terdapat sejumlah hadist yang 

menjelaskan tentang diperbolehkannya talak. Di antaranya adalah 

hadist terkenal yang menyatakan bahwa perkara yang halal namun 

dibenci Allah adalah talak. Hadist tersebut tercantum dalam sunan 

Abu Dawud sebagai berikut: 

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

“perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa 

Jalla adalah talak”. (H.R Abu Dawud, dan Al-Hakim, Hadist 

ini disahihkan oleh Al-Hakim). 

Hadist ini menjelaskan bahwa talak menurut Islam bukan 

perkara haram.  Hal ini diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi 

mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang kehidupan rumah 

tangganya aman, nyaman, dan damai, tentu perceraian sangat tidak 

dianjurkan, apalagi pemicunya hanya memperturutkan hawa nafsu. 

Namun, apabila rumah tangganya sudah tidak bisa bersatu untuk 

mencapai tujuan cita-cita perkawinan maka dengan keadilan Allah di 

buka suatu jalan keluar yaitu dengan perceraian, meskipun perceraian 

merupakan hal yang paling dibenci Allah. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Theodora wanti Lestari Wati 

(2010) yang berjudul “Dampak perceraian terhadap psikologi remaja 

awal” menyebutkan bahwa perceraian orangtua memiliki dampak 

positif dan negatif bagi remaja awal. Dampak positif dari perceraian 

orangtua bagi remaja awal adalah sikap kemandirian dan kematangan 

berpikir. Sedangkan dampak negatifnya adalah rasa kehilangan 

orangtua dan masa kanak-kanak, rasa malu, kesedihan, dan turunnya 

prestasi belajar. 

 

E. Hubungan antara Empati dan Komunikasi Interpersonal 

dengan Forgiveness pada Remaja yang Mengalami Perceraian 

Orang Tua 

Perceraian tidak hanya berpengaruh pada hubungan antara 

suami dan istri, namun juga melibatkan anak khususnya yang 

memasuki usia remaja (Aminah, Andayani, Karyanta, 2014). 

Perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak 

pada psikis. Seperti perasaan malu, sensitif, dan rendah diri hingga 

menarik diri dari lingkungan. Hal-hal yang biasanya ditemukan pada 

anak ketika orang tuanya bercerai adalah rasa tidak aman, tidak 

diinginkan atau ditolak oleh orangtuanya yang pergi, sedih dan 

kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah, menyalahkan diri 

sendiri sebagai penyebab orang tua bercerai. 

Menurut Hurlock (2012) Remaja merupakan fase yang 

penting bagi individu untuk pembentukan kepribadiannya. Ketika 

orang tua dan anak memiliki hubungan yang positif dan adaptif maka 

akan membantu remaja dalam pencapaian tugas perkembangan yang 

optimal. Sebaliknya hubungan yang tidak harmonis antara anak 

dengan orang tua dapat berpengaruh negatif bagi kehidupan remaja. 

Salah satu bentuk hubungan yang negatif dapat berasal dari perceraian 

yang terjadi dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, salah satu upaya 

yang dapat dilakukan oleh remaja untuk memperbaiki hubungan 

antara orang tua dan anak adalah dengan memaafkan (forgiveness). 

Menurut American Psychological Association (2006) 

forgiveness adalah suatu proses tindakan sebagai upaya yang 

dilakukan seseorang untuk melibatkan diri dengan mengubah emosi 
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negatif dan menunjukkan perilaku pengampunan dan tidak membalas 

kepada individu yang menyakiti.  

Forgiveness idealnya sikap dan perasaan negatif digantikan 

oleh sikap dan perasaan positif, namun pada kenyataannya hal ini 

tidak mudah dilakukan, apalagi secara cepat. Selalu ada persoalan 

psikologis di antara dua pihak yang pernah mengalami keretakan 

hubungan akibat suatu kesalahan. Oleh karena itu, forgiveness 

sejatinya bukan melupakan kesalahan induvidu yang berbuat salah, 

tetapi membiarkan perasaan negatif menjadi sebuah pemahaman 

untuk berubah ke perasaan positif (Doverspike, 2001). 

Riess, dkk (2011) mengemukakan empati adalah kemampuan 

individu yang melibatkan proses kognitif dan afektif yang 

memungkinkan individu untuk menempatkan diri berada di posisi dan 

emosional orang lain. Kemampuan empati tersebut berupa respon 

emosional yang sangat menyerupai respon emosional orang lain tanpa 

individu kehilangan kontrol dirinya (Taufik, 2012). Ketika seseorang 

mempunyai empati kepada orang lain, maka ia akan memahami apa 

yang orang lain rasakan dan mengapa orang lain mengalami hal 

tersebut, sehingga empati dapat menjadi salah satu faktor dalam 

memaafkan kesalahan orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kurniati (2009) Memaafkan : kaitannya dengan empati dan 

pengelolaan emosi, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif 

signifikan antara empati dan memaafkan. Studi yang mengaitkan 

dimensi pengambilan sudut pandang dan kepedulian empatik 

menunjukkan korelasi yang signifikan berarah positif dengan 

memaafkan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Umar, dkk (2016) dengan judul 

hubungan antara empati dan forgiveness pada remaja pasca perceraian 

orang tua di kota Makassar. Berdasarkan penjelasan dalam penelitian 

ini empati merupakan suatu proses kognitif individu mengenai kondisi 

orang lain yang seakan individu berada dalam posisi orang lain 

tersebut. Sehingga empati mendorong perilaku menolong dan 

mencegah individu melakukan perbuatan menyakiti atau membalas 

orang yang telah menyakitinya serta juga mendorong pemaafan. Oleh 
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karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi empati 

yang dimiliki seorang anak pada orang tua yang telah bercerai maka 

semakin tinggi forgiveness seorang anak pada orang tua yang telah 

bercerai. 

Hasil penelitian tersebut senada dengan yang disampaikan 

oleh McCullough (2000) bahwa empati akan mempengaruhi atau 

memotivasi seseorang untuk memberikan maaf terhadap orang lain. 

Artinya, semakin baik seseorang memiliki rasa untuk berempati, maka 

akan semakin baik pula dalam memberikan pemaafan terhadap orang 

yang menyakitinya. 

Adapun kualitas hubungan antara orang tua dan anak dapat 

terefleksi dengan baik salah satunya melalui komunikasi interpersonal. 

Keinginan anak untuk berbicara dengan orang tua, atau sebaliknya 

melahirkan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal 

melibatkan dua orang atau lebih secara langsung dengan bertatap 

muka dan secara lisan dalam penyampaian dan penerimaan pesan. 

Komunikasi digunakan sebagai alat atau media penjembatan 

dalam hubungan antara sesama anggota keluarga. Buruknya kualitas 

komunikasi dalam keluarga akan berdampak buruk bagi keutuhan dan 

keharmonisan dalam keluarga itu sendiri (Gunawan, 2013). Untuk 

menciptakan kualitas hubungan yang baik dapat dilakukan dengan 

komunikasi yang efektif, karena komunikasi yang efektif dapat 

menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan 

yang baik, dan tindakan (Effendi, dalam Siregar dkk, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasri, dkk 

(2018) dengan judul bagaimana remaja memaafkan perceraian orang 

tuanya: sebuah studi fenomenologis, menjelaskan bahwa remaja yang 

dapat memaafkan perceraian orang tuanya dipengaruhi oleh kualitas 

hubungan dengan pihak yang dianggap bersalah serta pemaknaan dan 

penghayatan rasa sakit hati yang dialami. Kualitas hubungan yang 

baik dipengaruh oleh seberapa sering anak dan orang tua menjalin 

komunikasi satu sama lain. 
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F. Kerangka Berpikir 

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, yang 

berasal dari bahasa latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh 

untuk mencapai kematangan. Menurut Monks, dkk (2006) Batasan 

usia remaja dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu usia 12-15 

tahun termasuk masa remaja awal, usia 15-18 tahun termasuk masa 

remaja pertengahan, dan usia 18-21 tahun termasuk masa remaja 

akhir. 

Hurlock (2011) menyatakan bahwa keadaan emosi remaja 

berada pada periode badai dan tekanan (storm and stress), yaitu suatu 

masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari 

perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi remaja karena 

remaja berada di bawah tekanan sosial, teman sebaya, dan 

menghadapi kondisi serta harapan baru. Hal ini menyebabkan 

kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh 

sebab itu, remaja sering dikatakan sebagai usia bermasalah. 

Disisi lain, remaja dituntut untuk dapat memiliki kemampuan 

mereduksi dan mengelola emosi, mampu menunjukkan emosi yang 

stabil, dan mampu menggambarkan berbagai situasi dan rangsangan 

yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Salah satu cara untuk 

dapat memiliki kemampuan tersebut adalah dengan membicarakan 

masalah atau pertikaian yang terjadi dengan individu lain, sehingga 

remaja tidak lagi menyimpan perasaan sakit dari perasaan sendiri, 

mampu melepaskan semua amarah, dan tidak lagi mempunyai 

perasaan untuk membalas semua sakit hati, sehingga dapat 

membangun kembali relasi yang baik dengan individu yang bersalah 

yang ditunjukkan dengan perilaku memaafkan. 

Memaafkan atau forgiveness diartikan sebagai kesediaan dari 

individu yang tersakiti untuk mengambil keputusan memaafkan orang 

yang menyakiti dengan menurunkan motivasi untuk membalas 

dendam, meredakan kebencian serta meningkatkan dorongan untuk 

memperbaiki hubungan dengan pihak yang menyakiti. 

Untuk sampai pada tahap forgiveness remaja melibatkan 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

timbul karena adanya dorongan dalam diri individu, salah satu faktor 
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internal forgiveness adalah empati. Remaja yang memiliki 

kemampuan empati yang tinggi juga berarti memiliki kemampuan 

yang tinggi dalam memahami perasaan individu lain, berpikir dan 

merasakan keadaan lain. Berkaitan dengan forgiveness, remaja yang 

memiliki empati akan mampu memahami, merasakan, menghayati 

perasaan orang lain karena dalam proses empati ini berlangsung 

proses pengertian dan perasaan yang dinyatakan dalam bentuk 

hubungan antar pribadi. Hal tersebut akan mendorong remaja dengan 

mudah untuk melepaskan rasa kecewa dan perasaan tersakiti yang 

disebabkan oleh individu lain yang berujung pada forgiveness atau 

memaafkan. Dalam sikap empati remaja, juga dipengaruhi oleh 

kesadaran individu untuk lebih memperbaiki hubungan yang telah 

rusak. 

Sedangkan salah satu faktor eksternal yang timbul karena 

adanya dorongan dari luar individu adalah komunikasi interpersonal. 

Untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak dapat dilakukan 

dengan mengembalikan kualitas hubungan melalui komunikasi 

interpersonal. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif, 

karena komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pengertian, 

kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang baik, dan tindakan. 

Empati bersama-sama didukung oleh komunikasi 

interpersonal dapat membuat remaja tidak hanya dapat memahami 

perasaan individu lain, berfikir dan merasakan keadaan lain tetapi juga 

dapat memperbaiki kualitas hubungan melalui komunikasi 

interpersonal untuk dapat memberikan forgiveness kepada orang 

tuanya yang bercerai. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Bagan hubungan empati dan komunikasi interpersonal 

dengan forgiveness 

 

G. Hipotesis 

Azwar (2017) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian, harus dinyatakan 

dalam bentuk kalimat yang isinya terdapat paling sedikitnya dua 

variabel untuk diuji serta haruslah diuji secara spesifik. Berdasarkan 

uraian penjelasan diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut 

:  

1. Ada hubungan antara Empati dan Komunikasi Interpersonal 

dengan forgiveness pada remaja yang mengalami perceraian 

orang tua. 

2. Ada hubungan antara empati dengan forgiveness pada remaja 

yang mengalami perceraian orang tua. 

3. Ada hubungan antara komunikasi interpersonal dengan 

forgiveness pada remaja yang mengalami perceraian orang 

tua. 
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