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ABSTRAK 

 

Hubungan antara Forgiveness dengan Kebahagiaan 

pada Lansia 

 

Oleh : 

Ratna Sari 

1731000850 

 Menua adalah suatu proses alami yang terjadi pada setiap 

makhluk hidup. Penuaan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, 

baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin 

bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun. 

Kebahagiaan menjadi keinginan setiap lansia, kebahagiaan pada masa 

tuanya keinginan untuk berada pada keluarga yang utuh, mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang bukan dengan ditelantarkan atau tidak 

diperdulikan. Jika masa-masa tersebut belum tercapai maka terjadi 

forgiveness pada setiap situasi kondisi, dan hal lainnya. Karena 

Memasuki lanjut usia, bukanlah hal mudah untuk dapat diterima oleh 

seseorang dengan perubahan, dan permasalahan yang terjadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan forgiveness 

terhadap kebahagiaan pada Lansia. Adapun hipotesis pada penelitian 

ini yaitu ada hubungan anatara forgiveness dengan kebahagiaan pada 

lansia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Lansia Kelurahan Kelapa 

Tiga Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan jumlah 73 

lansia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling dan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 lansia. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala  

kebahagiaan berjumlah 30 aitem (α = 0,957), dan skala forgiveness 

berjumlah 16 aitem (α = 0.839). Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis korelasi product moment yang dibantu dengan program 

JASP 0.14.1.0 

Data yang dianalisis menunjukan hasil korelasi r = 0,627 dan 

singnifikan p<0,001. Maka hasil dari analisis tersebut menunjukan 

terdapat hubungan signifikan antara forgiveness dengan kebahagiaan 

pada lansia dengan sumbangan efektif variabel bebas dan variabel 

terikat sebesar 39% sedangkan pengaruh dari variabel lain dari 

penelitian ini sebesar 61% 

Kata Kunci : Kebahagiaan, Forgiveness, Lansia 
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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 

 

Ara

b  

Lati

n  

Ara

b  

Lati

n  

Ara

b  

Latin  Ara

b  

Latin  

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ر B ب

 ع

„ 

(Koma 

terbali

k di 

atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع

` 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangka

n 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
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2. Vokal  

 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A ََا َجَدل Ȃ ََيَ  َسار… Ai 

- -- - 

- 

 

I ََي َسِذل Ȋ ََوَ  ِقي ل… Au 

 و

- - - - 

- 

U ََو ذَِكر Ȗ ََََيُو ر   

 

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. 

 

 

 

 

 



vii 

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 

 

Assalamua’alaikum Wr. Wb. 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama    : Ratna Sari 

NPM    : 1731080050 

Program Studi  : Psikologi Islam 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang 

berjudul “Hubungan antara Forgiveness dengan Kebahagiaan 

pada Lansia” merupakan hasil karya peneliti dan bukan hasil 

plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari 

ditemukan adanya plagiasi, maka peneliti bersedia menerima 

konsekuensi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Bandar Lampung. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

 

   Bandar Lampung, 22 November 2021 

   Yang menyatakan,  

 

 

Ratna Sari 

1731080050 

 

 

 

 

  



viii 

MOTTO 

                

“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh.” 

(QS. Al-araf: 199) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Populasi lanjut usia di Indonesia sudah mencapai 20 juta 

jiwa. Berdasarkan survei yang dilakukan badan pusat statistik 

Sebanyak 2,7 juta lansia di antaranya kondisinya terlantar dan 4,5 juta 

rawan terlantar. Hal Ini terjadi karena tidak adanya kepedulian 

terhadap keberadaan warga lansia. Sejumlah badan kajian lansia 

menyimpulkan bahwa abad 21 merupakan titik penting dalam proses 

penuaan penduduk dunia, termasuk di Indonesia. Mereka 

memperkirakan jumlah penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2020 

akan mencapai 28,8 juta jiwa atau sekitar 11% dari total penduduk 

Indonesia. Sementara itu, menjelang tahun 2050 jumlahnya 

diperkirakan akan menjadi dua kali lipat. 

 Lansia atau usia tua adalah suatu periode penutup dalam 

rentang hidup  

seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah ―beranjak jauh‖ 

dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari 

waktu yang penuh manfaat Hurlock (1990). Menua adalah suatu 

proses alami yang akan terjadi pada pada setiap makhluk hidup. 

Menurut Laslett (2012) menyatakan bahwa semua makhluk hidup 

memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses 

kelahiran, tumbuh menjadi dewasa, berkembang, menjadi tua dan 

akhirnya tutup usia. Sedangkan usia lanjut adalah masa yang tidak 

bisa dihindarkan bagi orang yang dikarunia umur panjang. Lanjut usia 

(lansia) adalah dimana individu yang berusia di atas 60 tahun yang 

pada umumnya memiliki tanda-tanda terjadinya penurunan fungsi-

fungsi biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Proses penuaan 

tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, 

ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin 

bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun, baik 

karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Memasuki lanjut usia, 

bukanlah hal mudah untuk dapat diterima oleh seseorang dengan 

perubahan, penurunan dan permasalahan yang terjadi. Permasalahan 

yang terjadi pada lanjut usia terkait dengan masalah ekonomi, 
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kesehatan, sosial, psikologis, Post Power Syndrome, 

ketidakberdayaan, ketidakbergunaan, dan ketidakbahagiaan (N. I. M. 

Putri & Prasetyo, 2005) 

 World Health Organization mengatakan bahwa lansia adalah 

seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun dan juga Santrock (2012) 

mengatakan bahwa ada dua pandangan mengenai lansia, yakni 

pandangan orang barat dan pandangan orang Indonesia. Pandangan 

orang barat menggolongkan lansia adalah orang yang berusia lebih 

dari 65 tahun. Sedangkan pandangan orang Indonesia, 

menggolongkan lansia adalah orang yang berusia lebih dari 60 tahun. 

Pada masa lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 

tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud dengan lanjut usia 

adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. 

Sedangkan tahap kehidupan lansia dibagi menjadi dua, yaitu lansia 

dini berkisar antara 60 tahun hingga 70 tahun sedangkan usia lanjut 

berada pada rentang 70 tahun hingga akhir hidupnya. (Santrock, 2012) 

 Memasuki tahap perkembangan lanjut usia, lansia 

dihadapkan dengan berbagai macam perubahan baik secara fisik 

maupun mental yang semakin menurun. Perubahan secara fisik seperti 

kulit yang sudah menua menjadi memucat dan kurang elastis, 

berkurangnya lemak dan otot sehingga terlihat mengerut, postur tubuh 

yang membungkuk karena melemahnya tulang belakang serta 

kekakuan pada persendian. Banyaknya lansia jelas mendapatkan 

perhatian lebih dari pemerintah maupun keluarga yang memiliki 

lansia. Suardiman (2011) mengatakan bahwa lansia memiliki tiga 

kebutuhan hidup yaitu kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki 

dan dimiliki dan kebutuhan aktualisasi diri. 

 Pada dasarnya setiap orang ingin hidup bahagia, termasuk 

para lanjut usia (lansia). Berada di dalam keluarga, keterikatan, 

kehangatan keluarga, dan membina komunikasi yang baik dengan 

keluarga dapat membantu lansia untuk merasakan kebahagiaan 

(Tuntichaivanit, N, M C., & C, 2009). Kebahagiaan akan meningkat 

ketika lansia mendapatkan pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

hidup lansia yang lebih baik, dan faktor terbesar dalam lansia yang 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya yaitu mereka membutuhkan 
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perhatian dan penanganan khusus dalam memenuhi kesejahteraannya, 

Suardiman (2011). 

 Periode selama usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan 

mental terjadi secara perlahan dan bertahap dan pada waktu 

kompensasi terhadap penurunan ini dapat dilakukan, dan dikenal 

sebagai ―senescence”, yaitu masa proses menjadi tua. Karena arti tua 

itu sendiri kabur dan tidak jelas tidak dapat dibatasi pada anak muda, 

maka orang cenderung menilai tua itu dalam hal penampilan dan 

kegiatan fisik. Pada pasal 138 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan menetapkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan 

bagi usia lanjut ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap 

sehat dan produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu pemerintah 

wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk tetap dapat hidup mandiri 

dan produktif secara sosial dan ekonomis (Menkes RI, 2015). 

 Semakin bertambahnya usia seseorang maka mereka 

membutuhkan tempat untuk berlindung dan mendapatkan kasih 

sayang terutama dari keluarganya. Pada dasarnya semakin menuanya 

seseorang terkadang masih ada saja yang kurang mendapat perhatian 

khusus dari anak atau kerabatnya. Masih banyak diluar sana mereka 

masih saja memikul beban berat demi mendapatkan uang untuk 

makan, dan masih ada diluar sana banyak kita temui para lansia yang 

sudah rentan masih menjadi peminta-minta agar bisa bertahan hidup, 

dan mungkin ada saja diluar sana banyak kita jumpai mereka kurang 

perhatian dari kelurganya.  

 Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan diatas bahwa dari data 

indeks kebahagiaan lansia di Provinsi Lampung Indeks tahun 2017, 

hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang 

dilaksanakan oleh BPS Provinsi Lampung bahwasanya kebahagiaan 

yang di dapatkan oleh seorang lansia berdasarkan  indeks kebahagiaan 

penduduk cenderung mengalami penurunan dengan semakin 

bertambahnya umur. Penduduk dengan usia ≤ 24 tahun memiliki 

Indeks Kebahagiaan tertinggi sebesar 69,74. Sedangkan indeks 

kebahagiaan yang didapatkan oleh lansia usia ≥ 60 tahun sebesar 

68,10%. 
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  Berdasarkan data diatas yang didukung pula dengan data 

Dinas Sosial Provinsi lampung terdapat 36.995 lansia di daerah 

tersebut yang terlantar. Di Lampung Selatan sebanyak 11.633 lansia 

dan di Lampung Tengah terdapat 6.895 lansia. Dilansir melalui 

Kepala Dinas Sosial Lampung beliau menyebutkan bahwa melakukan 

berbagai upaya diantaranya melakukan program perawatan dan 

pendampingan dirumah untuk 100 lansia di Lampung Selatan, 

pringsewu dan pesawaran. Karena Provinsi Lampung termasuk 

kedalam tingkat keterlantaran lansia yang cukup tinggi. (Agus W, S, 

2021) 

 Seperti yang dilansir pada berita online  detik.com  pada hari 

jum‘at 8 Desember 2017, pukul 21:49 WIB. Pria lansia ditemukan 

oleh petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial  (P3S) 

tidur di got di Wilayah Jakarta Barat dengan  kondisi yang sangat 

memprihatinkan. Petugas P3S menyelamatkan pria yang diketahui 

namanya US (74), US tidur beralaskan karton, baju yang dikenakan 

dan alas tempat tidurnya pun sudah penuh dengan kotoran sendiri, US 

yang sangat memprihatinkan tergeletak tak berdaya dan dalam kondisi 

sudah sakit dan sudah buang air kecil dan besar di celana. US 

mempunyai 3 orang anak yang salah satunya tinggal dekat lokasi 

dimana US terlantar. Menurut aparat kelurahan, anaknya tidak 

mengakui US adalah orantuanya, petugas kemudian menemui anaknya 

US untuk berdialog agar tidak menelantarkan namun gagal. 

 Banyak  keadaan dan kasus yang terjadi pada lansia dan 

peningkatan jumlah lansia tiap tahunnya, turut memunculkan prihatin 

bagi yang membaca atau yang menyaksikannya. Adapun rasa kecewa 

di benak lansia, perasaan ditinggalkan, tidak diakui oleh anak 

sendiripun bermunculan ketika lansia ditelantarkan, maka dari itu kita 

sebagai generasi muda dan sebagai anak yang masih mempunyai 

orang tua hendaklah diperhatikan, diberi kasih sayang yang lebih jika 

orang tua kita masih ada dan lengkap. 

 Dalam pandangan Islam kebutuhan hidup lansia juga diatur 

dalam Al-Qur‘an surah Al-Isra, 23 yang berbunyi : 
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Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. 

Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berusia lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkaulah 

mengatakan kepadanya „ah‟ dan janganlah engkau membentak 

keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” 

(Q.S Al-Isra, 23) 

  

 Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat 

di atas, bahwa dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada 

kedua orang tua, walaupun sekadar mengucapkan kata Uffin yang itu 

maksudnya menunjukkan pada sikap kemalasan atau keberatan hati. 

Seorang anak dilarang untuk memperingatkan keduanya dengan kasar, 

dan hendaknya mengucapkan perkataan yang indah dan halus kepada 

keduanya. Sementara dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, bahwa 

seorang anak dilarang untuk berbicara kepada mereka ucapan yang 

buruk, bahkan jangan pula berkata sekadar kata ah sekaliapun ia 

merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk. 

Selain itu, janganlah muncul dari seorang anak tindakan buruk 

kepada mereka berdua (orang tua). Akan tetapi bersikaplah lembut 

kepada mereka berdua (orang tua). Dan katakanlah kepada mereka 

berdua selalu perkataan lembut dan tulus, dari ayat diatas 

diberitahukan bahwa kewajiban anak adalah memberikan perhatian 

dan menjaga martabat orang tua merupakan hal yang sangat penting, 

sehingga fisik dan psikisnya terjaga dengan baik. Selain itu seseorang 

telah memasuki usia lanjut bukan berarti terlepas dari tugas 

perkembangan. 

 Tugas perkembangan lansia adalah melakukan penyesuaian 

diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali 

kehidupan, masa pensiun dan penyesuaian diri dengan peran-peran 

sosial (Santrock, 2012). Apabila seorang lansia mampu menyelesaikan 
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tugas perkembangan dengan baik, maka akan merasa berhasil dalam 

hidup dan timbul perasaan bahagia. Sebaliknya apabila gagal dalam 

menyelesaikan tugas perkembangan dapat menyebabkan rasa tidak 

bahagia, putus asa dan kesulitan menjalani tugas-tugas berikutnya. 

 Kebahagiaan dalam hidup merupakan dambaan dari setiap 

manusia tidak terkecuali individu lanjut usia. Masa tua yang 

seharusnya dijalani dengan bahagia dan sejahtera, keadaan seperti ini 

hanya dapat dicapai apabila individu tersebut merasa sehat secara 

fisik, mental, sosial, merasa dibutuhkan, dicintai, mempunyai harga 

diri serta dapat berpartisipasi dalam kehidupan (Santoso & Lestari, 

2008). Kebahagiaan juga berkaitan langsung dengan apa yang 

dirasakan pada lansia serta persepsi lansia tersebut mengenai kondisi 

dirinya. Lansia dengan keputusan hidup dengan tidak bersikap dingin 

dengan orang lain, tidak egois, memiliki sikap yang positif terhadap 

dirinya sendiri dan orang lain akan mengacu pada perasaan bahagia itu 

sendiri. 

 Penelitian Pertiwi dan Asyanti (2017) mengungkapkan 

bahwasanya kebahagiaan merupakan tercapainya kebutuhan individu 

yang mampu menimbulkan perasaan positif pada diri sendiri. 

Kebahagiaan bersifat subjektif, meski demikian kebahagiaan tersebut 

akan terus dicari selama individu masih hidup termasuk individu yang 

telah masuk pada fase akhir hidupnya yakni lansia. Tidak dipungkiri 

fakta menunjukan bahwa setiap tahun lansia di Indonesia kini 

mengalami pertambahan. 

 Kebahagiaan lansia salah satunya dapat ditentukan melalui 

kedekatan lansia dengan keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Direktur Sosial Lanjut Usia Kemensos, Tuti Haryati 

(Antaranems.com, 2021) bahwa lansia harus tetap tinggal bersama 

keluarga sehingga ada perhatian dan tanggung jawab dari keluarga 

yang dapat membuat lansia bahagia. Peranan keluarga menjadi faktor 

penting untuk mencapai kebahagiaan lansia, namun kenyataan 

menunjukkan masih terdapat lansia terlantar di beberapa daerah di 

Indonesia. Seligman (2013) mengartikan bahwa kebahagiaan sebagai 

konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan dan aktifitas 

disukai oleh seseorang. Aspek-aspek kebahagiaan menurut Seligman 

(2013) adalah (a) emosi positif pada masa lalu (b) emosi positif pada 
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masa sekarang (c) emosi positif pada masa depan. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi happiness (kebahagiaan), diantaranya 

adalah uang, pernikahan, kehidupan sosial, emosi positif, usia, 

kesehatan, agama, pendidikan atau iklim atau rasa tau gender, 

pleasures, gratification, gratitude, forgiving and forgetting.  

 Adapun salah satu faktor dari kebahagiaan adalah 

forgiveness (pemaafan), faktor turunan dari faktor yang berada pada di 

bawah pengendalian diri sesorang pada kepuasan terhadap masa lalu 

yaitu forgiving dan forgetting ( memaafkan dan melupakan) Toussaint 

dan Friedman (2009) menunjukkan bahwa pemaafan dan 

kebersyukuran memiliki hubungan positif dengan kebahagiaan. 

Kebahagiaaan tersebut dimediasi oleh pengaruh serta kepercayaan. 

Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Maltby (2005) yang menunjukkan bahwa pemaafan memberikan 

sumbangan yang signifikan terhadap kebahagiaan. Kebahagiaan 

tersebut terlibat dalam perilaku dan perasaan yang positif dalam 

jangka waktu yang lama. 

 Menurut Nashori (2014), pemaafan merupakan kesediaan 

untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang 

bersumber dari hubungan interpersonal dengan orang lain dan 

menumbuhkembangkan pikiran, perasaan, dan hubungan interpersonal 

yang positif dengan orang lain yang melakukan pelanggaran secara 

tidak adil. Forgiveness menurut Thompson (dalam Snyder & Lopez, 

2002) yakni proses interpersonal pada diri sendiri, orang lain, serta 

situasi yang mana mampu mengubah perasaan negatif yang dirasakan 

akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku menjadi perasaan yang 

positif atau netral. Ketika individu memiliki keinginan besar untuk 

menghindar pelaku dan ingin membalas dendam, maka bisa dikatakan 

bahwa korban belum mampu memaafkan pasangannya dan hal 

tersebut akan merusak hubungan dengan sipelaku. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal  10 April 2020 dengan beberapa orang lansia yang berinisial  

S, C, dan H yang bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa Tiga, bahwa 

menurut mereka bahagia merupakan kondisi mampu menerima 

keadaan diri seperti apapun walau telah memasuki usia lanjut. Mereka 

merasa bahagia dalam kesehariannya, terlebih jika mereka melakukan 
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banyak hal seperti melakukan hobi mereka, bergaul dengan teman 

seusianya dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga, dan ada 

pula yang membuat mereka bahagia kemudahan akan berhubungan 

baik dengan keluarga dan perhatian dari anak-anaknya walau ada yang 

jarak anaknya jauh maupun yang dekat. Bahagia juga jika mereka 

melakukan hal yang mereka inginkan tanpa paksaan dari pihak 

manapun, dan sedih, kecewa, jika mereka tidak mendapatkan 

perhatian dari orang sekitarnya, tidak mendapatkan perhatian lebih 

dari anaknya terlebih ada yang ditelantarkan oleh anaknya sendiri dan 

pemaafan yang harus mereka lakukan tanpa adanya paksaan, jika 

pemaafan terhadap kesalahan apapun terjadi maka disitu kebahagiaan 

akan tumbuh. dengan adanya mereka tidak mendapatkan perhatian 

lebih dari keluarga mereka lebih banyak memilih untuk bergaul 

dengan sesama lansia lain dan ada juga lansia yang menjadi emosional 

maka dari itu mereka sendiri yang melakukan pemaafan dan 

berkontribusi positif dengan kebahagiaan. Memaafkan dapat menjadi 

salah satu cara untuk menanggulangi rasa kekecewaan dan luka 

terhadap perilaku orang lain, kesalahan diri sendiri, dan situasi yang 

diluar kendali. 

 Berdasarkan uraian diatas pemaafan yang mereka rasakan 

berasal dari usaha diri sendiri untuk selalu menerima segala bentuk 

kejadian di masa lalu, baik dengan diri sendiri, dengan keluarga 

maupun orang lain, dan situasi yang berada di luar kendali mereka. 

Bentuk pemaafan tersebut berdampak baik dengan kebahagiaan yang 

mereka rasakan. peneliti ingin memfokuskan kajian penelitian 

terhadap forgiveness dan kebahagiaan dengan tujuan ingin mengetahui 

hubungan antar dua variabel tersebut pada lansia. Oleh karena itu 

peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai apakah ada hubungan 

antara forgiveness dengan kebahagiaan pada lansia. 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 
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 Dari pemaparan di atas sehingga membuat peneliti berminat 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan forgiveness dan 

kebahagiaan pada lansia? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengungkap ada atau tidaknya hubungan antara 

forgiveness dan kebahagiaan pada lansia. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

kolektif baik untuk keilmuan (teoritis) atau untuk peneliti dan subjek 

penelitian (praktis). Manfaat tersebut adalah:   

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan untuk keilmuan dan 

pengetahuan bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya 

dibidang psikologi sosial dan psikologi perkembangan yang 

mempelajari hubungan antara forgiveness dengan kebahagiaan 

pada lansia 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat khusus bagi lansia sebagai masukan agar lansia dapat 

memaafkan dirinya diberbagai situasi, sehingga dapat mengontrol 

perilaku pemaafan yang memunculkan kebahagiaan pada lansia 

dan sebagai rujukan dalam peningkatan bagi keluarga lansia. 

 

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Agar dapat mendukung berbagai penjelasan serta 

pembahasan diatas, maka peneliti mengusahakan untuk dapat mencari 

berbagai literatur dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan 

dengan penelitian ini. Serta untuk mengetahui penelitian ini dengan 

penelitian lainnya.  

  Dari hasil pencarian terhadap berbagai penelitian terdahulu, 

peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 Meskipun memiliki keterkaitan dalam membahas, namun 

pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang didapatkan dari 

hasil pencarian peneliti: 
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1. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Putri  (2020) yang berjudul 

―hubungan antara forgiveness dan happiness pada lansia yang 

tinggal di panti werdha hargodedali Surabaya‖. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

sekarang yaitu dalam tempat, pengolahan data penelitia terdahulu 

menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

JASP . Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu menggunakan subjek lansia dan menggunakan 

variabel bebas forgiveness.  

2. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Rienneke dan Setianingrum 

(2018) penelitian mengenai “hubungan antara forgivenesss dengan 

kebahagiaan pada remaja yang tinggal dipanti asuhan‖. Perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan peneliti sekarang terdapat pada 

subjek. Penelitian terdahulu menggunakan subjek pada remaja 

sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan subjek lansia, 

pada penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang pada tempat 

dimana peneliti sebelumnya di Panti Asuhan sedangkan peneliti 

sekarang di lingkungan sekitar peneliti tinggal. Persamaan pada 

penelitian sebelumnya dengan peneliti sekarang yaitu antar kedua 

variabel forgiveness dengan kebahagiaan. 

3. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Uraningsari dan Asa (2016) 

penelitian mengenai ―penerimaan diri, dukungan sosial, dan 

kebahagiaan pada lanjut usia‖. Perbedaan penelitian yang terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu pada variabel bebas dukungan 

sosial sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan variabel 

bebas forgiveness. Perbedaan penelitian terdahulu pengolahan data 

menggunakan SPPS sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

JASP. Persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang terdapat 

pada subjek yaitu lansia. 

 Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada antar kedua 

variabel forgiveness dengan kebahagiaan, dan pada subjek lansia. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan ketiga penelitian 

sebelumnya adalah pada tempat penelitian, subjek penelitian yang 

dilakukan oleh Rienneke dan Setyanignrum (2018) memakai subjek 
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remaja, dan varibel bebas pada penelitian Uraningsari dan Asa (2016) 

yang memakai varibel bebas penerimaan diri dan dukungan sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kebahagiaan 

1. Pengertian Kebahagiaan 

 Seligman (2013) mengatakan bahwa pada umumnya kebahagiaan 

mengacu pada emosi positif yang dirasakan dan aktivitas positif yang 

disukai individu. Kebahagiaan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan 

internal. Faktor eksternal yakni pemicu yang berasal dari dalam diri, 

seperti perasaan bahagia yang ditandai dengan adanya keadaan emosi 

positif masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Emosi positif masa 

lalu meliputi perasaan bangga, puas, dan tenang. Emosi positif pada 

masa sekarang meliputi semangat, riang, gembira, ceria pada aktivitas 

yang disukai. Sedangkan emosi positif masa depan meliputi optimis, 

keyakinan, harapan, kepercayaan. 

 Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup yang tidak 

hanya secara lahir saja tetapi juga secara batin. Bahagia juga diartikan 

sebagai keberuntungan dan kemujuran. Menurut Hurlock (1990) 

kebahagiaan adalah keadaan sejahtera dan kepuasan hati, yaitu 

kepuasan yang menyenangkan yang timbul bila kebutuhan dan 

harapan tertentu individu terpenuhi. Arti kata ―bahagia‖ berbeda 

dengan kata ―senang‖. Secara filsafat kata ―bahagia‖ dapat diartikan 

dengan kenyamanan dan kenikmatan spiritual dengan sempurna dan 

rasa kepuasan, serta tidak adanya cacat dalam fikiran sehingga merasa 

tenang serta damai. Kebahagiaan bersifat abstrak dan tidak dapat 

disentuh atau diraba. Kebahagiaan erat berhubungan dengan kejiwaan 

dari yang bersangkutan (Kosasih & Setiabudhi, 2002). 

 Furnham dan Petrides (2008) juga menyatakan bahwa 

kebahagiaan merupakan bagian dari kesejahteraan, contentment, to do 

your life satisfaction or equally the absence of psychology distress. 

Ditambahkan pula bahwa konsep kebahagiaan adalah merupakan 

sinonim dari kepuasan hidup atau satisfaction with life. Diener (2002) 

juga menyatakan bahwa satisfaction with life merupakan bentuk nyata 

dari happiness atau kebahagiaan dimana kebahagiaan tersebut 

merupakan sesuatu yang lebih dari suatu pencapaian tujuan 
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dikarenakan pada kenyataan kebahagiaan selalu dihubungkan dengam 

kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi serta tempat 

kerja yang lebih baik. 

 Kebahagiaan menurut Seligman (2013) adalah kehidupan yang 

menyenangkan dengan meyakini apa yang kita pilih demi pilihan itu 

sendiri. Sedangkan tentang merasa senang dan bahwa cara kita 

memilih jalan hidup kita adalah untuk berusaha memaksimalkan 

perasaan kita. Kebahagiaan adalah sesuatu yang membuat pengalaman 

yang meyenangkan berupa perasaan senang, damai dan termasuk juga 

didalamnya kesejahteraan, kedamaian pikiran, kepuasan hidup serta 

tidak adanya perasaan tertekan. Kondisi ini adalah merupakan kondisi 

kebahagiaan yang dirasakan seorang individu. 

 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebahagiaan adalah keadaan yang tertuju pada emosi positif sehingga 

memunculkan perasaan nyaman, aman, dan tentram dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. 

 

2. Aspek-aspek Kebahagiaan 

 Komponen kebahagiaan yang dikemukakan oleh Seligman 

(2013) yakni sebagai berikut: 

a. Emosi Positif Mengenai Masa Lalu 

 Emosi positif mengenai masa lalu adalah tentang kebanggaan, 

kelegaan, kepuasan, kesuksesan, dan kedamaian. Kurangnya 

pemahaman mengenai peristiwa di masa lalu akan menyebabkan 

turunnya tingkat kelegaan, kepuasan, dan ketenangan seseorang. 

b. Emosi Positif Mengenai Masa Sekarang 

 Beberapa keadaan yang berbeda tentang masa lalu dan masa depan 

mengenai emosi positif masa sekarang, yakni: 

1. Kenikmatan 

 Kenimatan yakni kesukaan yang ada hubungannya dengan indra 

manusia yang jelas dan disertai emosi yang kuat, yang biasa disebut 

oleh para filsuf sebagai ―perasaan dasar‖ (raw feels): ekstase, gairah, 

orgasme, rasa senang, dan nyaman 

2. Gratifikasi 

 Gratifikasi berawal dari aktivitas yang sangat disenangi, tetapi 

tidak serta merta disertai perasaan dasar. Gratifikasi membuat 
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seseorang terlibat secara menyeluruh sehingga perhatian terhadap 

sekitar berkurang. 

c. Emosi Positif Mengenai Masa Depan 

Emosi positif mengenai masa depan meliputi harapan, kepastian, 

kepercayaan, keyakinan, juga optimis. Optimis dan harapan memberi 

kekuatan dalam menghadapi depresi ketika kondisi sedang buruk, 

meningkatkan kinerja, dan dapat menjadikan kesehatan fisik semakin 

membaik. 

Selanjutnya aspek kebahagiaan menurur Carr (2013): 

a. Aspek Afektif 

Aspek ini mewakili dari pikiran positif dan juga pengalaman 

emosional seperti perasaan senang, riang gembira, dan juga emosi 

positif lainnya. 

b. Aspek Kognitif 

Aspek ini mewakili dari evaluasi kognitif dan kepuasan terhadap 

berbagai domain dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Myers dan Diener (1995) terdapat empat aspek kebahagiaan, 

diantaranya: 

a. Menghargai Diri Sendiri 

Menghargai diri sendiri adalah kecenderungan seseorang untuk 

menyukai dirinya sendiri dengan menyetujui pernyataan ―saya adalah 

orang yang menyenangkan‖. 

b. Optimis 

Optimis adalah kepercayaan akan keberhasilan saat mencoba 

sesuatu yang baru sehingga cederung lebih sukses, sehat serta bahagia. 

Seseorang yang optimis menyetujui pernyataan seperti ―jika saya 

mencoba hal baru, saya harap berhasil‖. 

c. Terbuka 

Seseorang yang tergolong ekstrovert cenderung lebih terbuka 

terhadap orang sekitarnya juga lebih mudah bersosialisasi daripada 

seseorang yang tergolong introvert sehingga lebih merasakan 

kebahagiaan. 

d. Mampu Mengendalikan diri 

Mengendalikan diri dalah kontrol seseorang terhadap diri sendiri 

sehingga lebih mampu memahami kelebihan yang ada di dalam diri 

membuat menjadi lebih berdaya. 
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Dari penjelasan aspek dari beberapa tokoh diatas, seperti dari 

Seligman (2013) yang menyatakan ada tiga macam aspek 

kebahagiaan: emosi Positif mengenai masa lalu, emosi positif 

mengenai masa sekarang, emosi positif mengenai masa depan. 

Sedangkan  menurut Carr (2013) mengatakan dua aspek yaitu: aspek 

afektif dan aspek kognitif. Kemudian menurut Myers dan Diener 

(1995) mengatakan ada empat aspek yaitu: menghargai diri sendiri, 

optimis, terbuka, dan mampu mengendalikan diri. 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebahagiaan 

 Seligman (2013) dalam buku yang berjudul “Authentic 

Happiness” menciptakan kebahagiaan dengan Psikologi Positif 

membedakan kebahagiaan yang bersifat sementara dengan 

kebahagiaan yang menetap. Seligman menyatakan bahwa 

kebahagiaan yang menetap merupakan hasil kontribusi dari 

lingkungan (circumstance) dan faktor-faktor yang berada di bawah 

pengendalian diri seseorang (voluntary control). 

a. Lingkungan (circumstance) 

 Seligman (2013) memberikan delapan faktor lingkungan yang 

dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang, namun tidak semua 

memiliki pengaruh yang besar terhadap kebahagiaan. Berikut ini 

adalah penjabaran dari faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi 

terhadap kebahagiaan seseorang, diantaranya adalah: 

1. Uang 

 Negara-negara yang sangat miskin, dimana kemiskinan dapat 

mengancam nyawa memang kaya bisa berarti lebih bahagia. Namun, 

di Negara yang lebih makmur, hampir semua orang memperoleh 

kebutuhan dasar, peningkatan kekayaan tidak begitu berdampak pada 

kebutuhan pribadi. Individu yang menempatkan uang di atas goals 

(tujuan) yang lainnya juga akan cenderung menjadi kurang puas 

dengan pemasukan dan kehidupan secara keseluruhan. 

2. Pernikahan 

 Pernikahan sangat berhubungan dengan kebahagiaan, pernikahan 

memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding uang dalam 

mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Lebih bahagianya individu 

yang telah menikah bisa karena pernikahan menyediakan keintiman 
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psikologis dan fisik, konteks untuk memiliki anak, membangun rumah 

tangga, dan mengafirmasi identitas, serta peran sosial sebagai orang 

tua. 

3. Kehidupan Sosial 

 Individu yang memiliki tingkat kebahagiaan tingga umumnya 

memiliki kehidupan sosial yang memuaskan dan menghabiskan 

banyak waktu bersosialisasi. Orang yang sangat bahagia paling sedikit 

menghabiskan waktu sendirian. Keikutsertaan seseorang dalam 

aktivitas yang membuatnya bertemu dengan banyak teman akan 

berkontribusi positif terhadap kebahagiaan. 

4. Emosi Positif 

 Dalam emosi positif terdapat sedikit korelasi negatif antara emosi 

positif dengan emosi negatif. Ini berarti, jika memiliki banyak emosi 

negatif, maka dimungkinkan memiliki lebih sedikit emosi positif 

dibandingkan rata-rata. Meskipun demikian tidak berarti orang yang 

memiliki banyak emosi negatif akan tercampak dari kehidupan yang 

gembira. Demikian pula meskipun individu memiliki banyak emosi 

positif dalam hidup, tidak berarti individu tersebut sangat terlindungi 

dari kepedihan. 

5. Usia 

 Studi mengenai kebahagiaan terhadap 60.000 orang dewasa di 40 

negara membagi kebahagiaan dalam tiga komponen, afek 

menyenangkan, afek tidak menyenangkan, dan kepuasan hidup. 

Kepuasan hidup meningkat perlahan seiring dengan usia, afek 

menyenangkan menurun sedikit, dan afek tidak menyenangkan tidak 

berubah. Berdasarkan hasil tersebut, maka usia muda bukan berarti 

lebih bahagia disbanding dengan usia tua. 

6. Kesehatan 

 Kesehatan yang dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang 

adalah kesehatan yang dipersepsikan (kesehatan subjektif), bukan 

kesehatan yang sebetulnya dimiliki (kesehatan objektif). Masalah 

ringan dalam kesehatan tidak lantas membuat seseorang merasa tidak 

bahagia, tetapi sakit parahlah yang menyebabkan. 

7. Agama 

 Seseorang yang religious cenderung lebih bahagia dan puas akan 

hidupnya dibanding dengan seseorang yang tidak religius. Agama 
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mengisi umat manusia dengan harapan akan masa depan dan 

menciptakan makna kehidupan. 

8. Pendidikan, Iklim, Ras, dan Gender 

 Keempat hal ini memiliki pengaruh yang tidak terlalu besar 

terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Pendidikan mempunyai 

pengaruh yang sedikit terhadap kebahagiaan. Pendidikan dapat sedikit 

meningkatkan kebahagiaan pada mereka yang berpenghasilan rendah 

karena pendidikan merupakan sarana untuk mencapai pendapatan 

yang lebih baik. Iklim di daerah dimana seseorang tinggal dan ras juga 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan. 

Sedangkan gender, antara pria dan wanita tidak terdapat perbedaan 

pada keadaan emosinya, namun ini karena wanita cenderung lebih 

bahagia dan lebih sedih dibandingkan pria. 

b. Faktor yang Berada di Bawah Pengendalian Diri Seseorang 

(voluntary control) 

 Menurut Seligman (2013) terdapat tiga faktor yang berada di 

bawah pengendalian diri seseorang (voluntary control) yang 

berkontribusi terhadap kebahagiaan, yaitu kepuasan terhadap 

masalalu, kebahagiaan pada masa sekarang, dan optimis terhadap 

masa depan. Ketiga hal tersebut tidak selalu dapat dirasakan secara 

bersamaan, seseorang bisa saja bangga dan puas terhadap masa 

lalunya namun, merasa getir dan pesimis terhadap masa sekarang dan 

yang akan datang. 

 Faktor yang berada di bawah pengendalian diri seseorang yang 

berkontribusi terhadap kebahagiaan berada dengan faktor lingkungan, 

dimana faktor ini merupakan hal-hal yang berada dalam control 

kepuasan masa lalu, kebahagiaan pada masa sekarang, dan optimis 

terhadap masa depan, seperti halnya yang akan dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Kepuasan Terhadap Masa Lalu 

Kepuasan terhadap masa lalu dapat dicapai melalui tiga cara, yaitu: 

a. Merubah pandangan masa lalu sebagai penentu masa depan 

seseorang. Misalnya, seorang lansia yang dulunya pernah 

mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan dalam 

hidupnya. 
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b. Gratitude (bersyukur), dengan adanya gratitude terhadap hal-

hal baik dalam hidup akan meningkatkan kenangan-kenangan 

positif. Rasa syukur dapat menambah kepuasan hidup bahwa 

rasa ini menambah intensitas, kekerapan, maupun kesan yang 

baik tentang masa lalu. 

c. Forgiving and forgetting (memaafkan dan melupakan), 

perasaan orang tentang masa lalu bergantung sepenuhnya pada 

ingatan mereka. Salah satu cara untuk menghilangkan perasaan 

negatif tentang masa lalu adalah dengan memaafkan. Pemberian 

maaf mampu mencapainya kemungkinan kepuasan hidup. 

2. Kebahagiaan Pada Masa Sekarang 

Kebahagiaan yang dirasakan saat ini melibatkan dua hal, yaitu: 

a. Pleasures merupakan kesenangan yang memiliki komponen 

sensori dan emosional yang kuat, bersifat sementara dan 

melibatkan sedikit pemikiran. Pleasures yang diperoleh lewat 

sensori atau panca indera, dan higher pleasures yang mana 

dapat melalui aktivitas yang lebih rumit. 

b. Gratification, merupakan suatu kegiatan yang sangat disukai 

oleh seseorang, tetapi selalu dikaitkan dengan emosi tertentu 

dan berlangsung lebih lama daripada kegembiraan. Kegiatan 

kepuasan biasanya mencakup unsur-unsur seperti tantangan, 

keterampilan dan konsentrasi, dan umpan balik langsung yang 

ditargetkan. Para pelaku tersesat di dalamnya, memiliki kendali, 

kehilangan kesadaran diri, dan seolah-olah telah menghentikan 

waktu. 

3. Optimisme Terhadap Masa Depan 

 Perasaan positif tentang masa depan meliputi kepercayaan, 

keyakinan, harapan, kepastian, dan optimisme. Harapan dan 

optimisme memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap depresi 

jika terjadi atau mendapatkan musibah. Individu yang pesimis 

memikirkan hal-hal buruk dengan kata-kata "selalu" dan "tidak 

pernah". Itu merupakan peristiwa permanen,  akan terus terjadi, dan 

akan selalu ada untuk mempengaruhi kehidupan orang tersebut. 

Sementara, individu yang optimis merenungkan hal-hal buruk dalam 

hidup, tetapi istilah "kadang-kadang" dan "baru-baru ini" lebih 

cenderung menunjukkan bahwa penyebab peristiwa buruk  bersifat 
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sementara. Apabila pribadi optimis mengalami kesulitan, ia 

melihatnya sebagai tantangan dan bekerja keras. Mereka mempercayai 

jika bukanlah kesalahan mereka ketika mengalami kekalahan, 

melainkan situasi dan lingkungan. Ini tidak berarti bahwa mereka 

tidak pernah merasa bersalah atau egois, tetapi mereka memiliki 

kemampuan untuk membangunkan diri mereka sendiri dengan 

mengatakan hal-hal yang lebih positif. 

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kebahagiaan menurut 

Mustofa (2008) yaitu: 

a. Kekayaan  

Banyaknya harta yang dimiliki atau jumlah kekayaan dapat 

memenuhi kepuasan diri dan kebutuhan materi. 

b. Jabatan 

Posisi strata sosial atau jabatan yang dimiliki mampu 

meningkatkan pandangan dan kewibawaan lebih dari orang lain. 

c. Prestasi 

Pencapaian pada bidang atau hal tertentu mampu meningkatkan 

rasa percaya diri serta mampu menumbuhkan semangat baru. 

d. Penerimaan positif oleh lingkungan 

Adanya penerimaan yang baik dari lingkungan mampu 

memberikan posisi atau tempat yang baik untuk sesorang.  

Menurut Carr (2013) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebahagiaan diantaranya: 

a. Kepribadian 

 Dalam budaya barat seseorang memiliki tipe kepribadian 

ekstrovert lebih cenderung bahagia daripada individu tipe 

neurotisisme. Seseorang yang ekstrovert memiliki kecocokan dengan 

lingkungan sosial sehingga sering terjadi interaksi sosial, seseorang 

tipe kepribadian ekstrovert memiliki suasana hati yang positif dalam 

bersosialisasi dilingkungan sekitarnya. 

b. Budaya 

 Faktor budaya dan sosial politik berperan dalam tingkat 

kebahagiaan. Carr (2004) mengatakan budaya dalam kesamaan sosial 

memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. 

c. Pernikahan 
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 Seseorang yang telah menikah lebih bahagia daripada seseorang 

yang belum menikah, sementara seseorang yang terjebak dalam 

pernikahan yang tidak bahagia lebih tidak merasakan kebahagiaan. 

d. Dukungan Sosial 

 Ada hubungannya antara dukungan sosial dengan kebahagiaan, 

hubungan antara anggota keluarga lainnya saling memberikan 

dukungan sosial untuk anggota keluarga, dukungan sosial juga tidak 

hanya menciptakan kebahagiaan tetapi dapat meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh. 

e. Persahabatan 

 Hubungan dengan teman berkolerasi dengan kebahagiaan. 

Seligman (2013)menemukan bahwa kehidupan sosial dimanfaatkan 

untuk bersosialisasi dengan teman-teman sehingga menjadi seseorang 

yang luar biasa dalam membangun persahabatan. Orang-orang yang 

cenderung bahagia lebih sering dipilih sebagai teman kepercayaan. 

f. Kesehatan 

 Kesehatan juga berhubungan dengan kebahagiaan, emosi positif 

yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan toleransi, emosi 

positif yang dikembangkan juga persepsi yang baik akan 

meningkatkan kebahagiaan. Hal ini berdampak pada kekebalan tubuh 

karena seseorang yang bahagia akan bekerja lebih efektif daripada 

seseorang yang tidak berbahagia. 

g. Agama dan Spritualitas 

 Sesorang yang terlibat dalam agama lebih bahagia daripada yang 

tidak terlibat. Agama memberikan sistem kepercayaan yang 

memungkinkan seseorang untuk menemukan makna hidup dan 

berharap akan masa depan sehingga lebih bersikap optimis tentang 

kehidupan. Seseorang yang terlibat dalam agama sering terkait dengan 

gaya hidup sehat secara fisik dan psikis, dengan demikian seseorang 

yang memiliki religiusitas yang tinggi akan lebih berbahagia. 

h. Kerjasama 

 Kerjasama dengan kerabat merupakan potensi adanya sumber 

kebahagiaan. Hal ini dilakukan dengan membangun kerjasama dengan 

orang lain yang tidak memiliki adanya rasa bersaing sehingga 

kerjasama tersebut saling menguntungkan, maka dari itu kerjasama 

akan menciptakan kebahagiaan. 



21 

 
 Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa faktor 

kebahagiaan dari beberapa tokoh. Seperti menurut Seligman (2013) 

menyatakan ada dua faktor kebahagiaan yaitu: lingkungan 

(circumstance) dan faktor yang berada di bawah pengendalian 

seseorang (voluntary control). Selanjutnya menurut Mustofa  (2008) 

mengatakan empat faktor kebahagiaan yaitu: kekayaan, jabatan, 

prestasi, dan penerimaan positif oleh lingkungan. Kemudian menurut 

Carr, (2013) mengatakan ada delapan faktor yaitu: kepribadian, 

budaya, pernikahan, dukungan sosial, persahabatan, kesehatan, agama 

dan spritualitas, kerjasama. 

 

4. Kebahagiaan dalam Persfektif Islam 

 Kebahagiaan menurut Al-Ghazali dalam kitab kimiya al-sa‟adah 

puncak kebahagiaan pada manusia adalah jika dia berhasil mencapai 

ma‟rifatullah yaitu telah mengenal Allah (Hamka, 1990). Dalam 

kitab tersebut Al-Ghazali juga mengatakan:  

 Sesungguhnya kenikmatan kebahagiaan bagi manusia itu adalah 

ma‟rifatullah. Ketahuilah bahagia pada sesuatu adalah bila merasa 

nikmat, kesenangan dan kelezatannya, karena rasa tersebut adalah 

menurut perasaan masing-masing. Maka kelezatan (mata) adalah 

melihat rupa yang indah, kenikmatan telinga adalah mendengar suara 

yang merdu, demikian juga segala anggota yang lain pada tubuh 

manusia (Sholihah, 2016). 

 Dalam Al-Qur‘an dan hadist ada beberapa surat dan hadist yang 

menjelaskan tentang kebahagiaan. Salah satu hadist yang menjelaskan 

tentang kebahagiaan yaitu : 
 

ْرءِ  َتُكْونَ  َأنْ  َزْوَجُتوُ  َصاِلَِةً  َوَأْواَلُدهُ  أَبْ َرارً  ا َوُخَلطَاُئوُ  ًصاِلِِْيَ  َوَأنْ  َيُكْونَ  رِْزُقوُ  ِف  بَ َلِدهِ  
َ
 أَْرَبع   ِمنْ  َسَعاَدةِ  امل

 

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ''Empat macam dari 

kebahagiaan manusia, yaitu istri yang salehah, anak yang berbakti, 

teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan mata 

pencahariannya berada dalam negaranya sendiri.'' (HR Dailami).  

 Pada dasarnya, bahagia adalah fitrah atau bawaan alami manusia. 

Artinya, ia merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia 

Bahagia sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, karena 

menurut fitrahnya, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan 
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kesempurnaan. Manusia adalah makhluk yang paling baik dan 

sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Hal ini telah dinyatakan 

oleh Allah dalam Al Qur‘an surat Al-Isra ayat 70 sebagai berikut: 
 

دْ   َق َل ا َو َن رَّْم ِن  َك مَ  َب َد آ مْ   ُى ا َن ر   ِف  َوََحَْل  َ ب ْل رِ  ا ْح َب ْل ا مْ  َو اىُ  َن  ْ َزق نَ  َوَر اتِ  ِم لطَّي َب  ا
مْ  ُى ا َن ْل ضَّ َف ى   َو َل ير  َع ِث ا ِِمَّنْ  َك َن ْق َل يًل  َخ ِض ْف  َ  ت

 

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 

(Q.S Al-Isra : 70) 

 Dalam Mafatih al-Ghaib, ar-Razi mengatakan bahwa yang 

dimaksud َْْحَمْلنَاهُم memiliki makna bahwa Allah mengangkat dan 

membawa manusia melewati daratan dan lautan dengan artian bahwa 

Allah telah menundukan keduanya untuk kebaikan manusia agar 

mereka bisa menikmati dan memanfaatkan potensi yang ada di 

daratan juga lautan. 

 Berbeda dengan Ibn ‗Asyur, dalam at-Tahrir wat Tanwir dijelaskan 

bahwa kata hamala beliau artikan dengan maksud bahwa Allah telah 

mengilhami manusia untuk mengoptimalkan potensi yang ada di 

daratan dan lautan. Baik dengan sumber daya yang tersedia ataupun 

berbagai mode transportasi yang bisa dijalankan di atas keduanya, dari 

ayat tersebut Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-

pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh 

penghidupan. Sebagaimana hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash 

Radiyallahu Anhu, Rasulullah Sallalah alaihi wasallam bersabda: 
 

 آتَاهُ  ِبَا اللَّوُ  َوقَ ن ََّعوُ  َكَفاًفا َوُرزِقَ  َأْسَلمَ  َمنْ  أَف َْلحَ  َقدْ 
 

Artinya: "Sungguh beruntunglah orang masuk kedalam Islam, diberi 

rezki yang cukup, dan merasa cukup dengan apa yang Allah 

berikan".(HR. Muslim no. 1746. Ahmad no.6284). 

 Menurut ath-Thabrani (2015) Hadits tersebut menerangkan 

tentang Sifat qona‘ah didalam, bahwasannya sifat qona‘ah itu 

mengandung lima hal diantaranya: menerima apa yang ada dengan 

rela. Memohon kepada Allah agar diberi tambahan yang pantas, 
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dibarengi dengan usaha. Menerima ketentuan Allah dengan sabar, dan 

bertawakkal kepada Allah yang terakhir tidak tertarik oleh tipu daya 

dunia. 

 Setan selalu menggoda manusia untuk tidak qona‘ah terhadap 

dunia. Akibatnya manusia selalu merasa kurang terhadap apa yang 

diberikan oleh Allah. Memang sifat qona‘ah itu tidak jatuh dari langit 

dengan sendirinya kepada manusia, tetapi harus diasah dan dilatih. 

Dan hanya dengan sikap sabar bisa menumbuhkan sifat qona‘ah. 

Sabar untuk selalu berusaha merasa puas terhadap apa yang 

didapatnya. Dengan sifat qona‘ah ini, orang akan selalu merasa 

bersyukur, sehingga mudah baginya untuk berbagi kepada orang lain 

dan dapat menghilangkan sifat serakah dalam hati (Tafsir ath-

Thabrani, 2015). 

 Kehidupan yang baik tidaklah identik dengan kekayaan yang 

melimpah ruah. Oleh karenanya, sebagian ahli tafsir mengatakan 

bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik dalam ayat di atas 

adalah Allah memberikannya rezeki berupa rasa qana‘ah di dunia ini, 

sebagian ahli tafsir yang lain menyatakan bahwa kehidupan yang baik 

adalah Allah menganugerahi rezeki yang halal dan baik kepada 

hamba. Tafsir kehidupan yang baik dengan anugerah berupa rezeki 

yang halal dan baik semasa di dunia menunjukkan bahwa hal itu 

merupakan nikmat yang harus kita usahakan. Harta yang melimpah 

ruah sebenarnya bukanlah suatu nikmat jika diperoleh dengan cara 

yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi sayangnya, sebagian besar 

manusia berkeyakinan harta yang sampai ketangannya meski 

diperoleh dengan cara yang haram itulah rezeki yang halal. Ingat, 

kekayaan yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban dari dua 

sisi, yaitu bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana harta itu 

dihabiskan. Seorang yang dianugerahi kekayaan melimpah ruah tentu 

pertanggungjawaban yang akan dituntut dari dirinya di akhirat kelak 

lebih besar (Tafsir ath-Thabari, 2015). 

 

B. Forgiveness 

1. Pengertian Forgiveness 

 Menurut McCullogh (1997) pemberian maaf adalah suatu 

motivasi bertujuan mentransformasi sesorang supaya tidak balas 
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dendam dan dapat menurunkan motivasi untuk menyimpan kebencian 

terhadap pihak yang pernah menyakiti dan bisa menambah motivasi 

untuk konsilasi relasi dengan pihak yang telah menyakiti. Menurut 

Thompson (Snyder & Lopez, 2003), memaafkan adalah proses 

hubungan interpersonal dalam situasi di mana pelanggaran oleh diri 

sendiri, orang lain, dan pelaku dapat mengubah emosi negatif  

menjadi emosi netral atau positif. 

 Nashori (2014) mendefinisikan pemaafan dengan bersedia untuk 

meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang bersumber dari 

hubungan interpersonal dengan cara menumbuh dan menggambarkan 

perasaan, pikiran, dan hubungan yang lebih positif dengan pihak yang 

sudah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Pemaafan juga 

sebagai upaya membuang semua keinginan pembalasan dendam dan 

sakit hati yang bersifat pribadi terhadap pihak yang bersalah atau 

orang yang menyakiti dan mempunyai keinginan untuk membina 

hubungan kembali (Smedes, 1984). 

 Mengacu pada Teori Thompson, forgiveness merupakan 

peristiwa yang mengurangi perilaku negatif dan meningkatkan 

keinginan untuk bergerak ke arah yang lebih baik, dengan sedikit 

motivasi  untuk menghindar dan balas dendam, tetapi  dorongan yang 

meningkat untuk berhubungan kembali (Snyder & Lopez, 2003). 

 Dari penjelasan dari beberapa tokoh maka disimpulkan 

forgiveness adalah sebuah motivasi atau keinginan untuk merubah 

perasaan negatif dengan cara menimbulkan perasaan, pikiran, dan 

hubungan yang lebih positif terhadap pihak yang melakukan tindakan 

kurang menyenangkan. 

 

2. Aspek-aspek Forgiveness  

 Terdapat 3 aspek berdasarkan teori forgiveness yang 

dikemukakan oleh Thompson Snyder dan Lopez (2003) yaitu: 

a. Pemaafan Pada Diri Sendiri 

 Pemaafan pada diri sendiri adalah sebuah tindakan yang dilakukan 

seseorang guna merilis perasaan dalam dirinya agar menerima suatu 

kesalahan. Tindakan tersebut bentuk bagaimana seseorang melihat 

dirinya ketika diliputi perasaan ketika bersalah. 
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b. Pemaafan Pada Orang Lain 

 Pemaafan pada orang lain adalah sebuah tindakan yang dilakukan 

seseorang guna memaafkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan 

terhadap dirinya. Misalnya seseorang tentu memiliki keinginan untuk 

membenci, menghukum juga mengeluarkan perasaan negatif kepada 

orang yang berbuat kesalahan terhadapnya namun seseorang tersebut 

memilih untuk lebih memaafkannya. 

c. Pemaafan Pada Situasi 

 Pemaafaan pada situasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan 

seseorang guna memaafkan situasi yang menimpa dan memunculkan 

perasaan negatif. Misalnya dilanda bencana, meninggalnya anggota 

keluarga dan lain-lain. 

Sedangkan Menurut McCullough (2000) membagi forgiveness 

menjadi beberapa aspek, yaitu: 

a. Avoidance Motivation 

 Avoidance motivation sering disebut juga motivasi menghindar 

kontak dengan pelaku, baik itu secara kontak fisik juga secara 

psikologis. Korban akan menepis keinginan untuk menjaga jarak 

dengan hal-hal yang menyakitinya. Avoidance motivation, revenge 

motivations, beneviolence motivation. Oleh sebab itu korban tidak lagi 

menghilang atau menjauhi pelaku dan akan terus menjaga hubungan 

yang baik dengan pelaku. 

b. Revenge Motivations  

 Selain 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 artinya 

sudah membuang keinginan untuk membalas perbuatan yang telah 

terjadi kepadanya. Individu tersebut akan meminimalisir atau bahkan 

menghilangkan rasa marah untuk membalas dendam terhadap hal 

yang menyakitinya. 

c. Beneviolence Motivations  

 Motivasi terakhir merupakan motivasi untuk berbuat baik kepada 

pelakunya. Individu yang memberikan maaf tetap merasa sebagai 

korban, namun akan cenderung memotivasinya untuk berbuat baik 



26 

 
kepada pelaku, tetapi individu itu berbuat baik kepada pelaku. Dengan 

demikian, ia  terus menjaga hubungan  baik dengan pelaku. 

 Selanjutnya aspek forgiveness menurut Nashori (2014) 

diantaranya: 

a. Dimensi Emosional 

 Dimensi ini berkaitan dengan perasaan seseorang yang menjadi 

korban terhadap seseorang yang menjadi pelaku. Adapun indikator 

yang meliputi dimensi emosional, yaitu: meninggalkan perasaan 

marah, sakit, dan juga benci. Mampu mengontrol emosi ketika 

diperlakukan tidak baik. Perasaan iba dan kasih sayang kepada pelaku, 

dan perasaan nyaman ketika berinteraksi kepada pelaku. 

b. Dimensi Kognisi 

 Dimensi ini berkaitan dengan pemikiran seseorang atas peristiwa 

yang tidak menyenangkan ketika dialami.  

c. Dimensi Interpersonal 

 Dimensi ini berkaitan dengan dorongan dan perilaku antar pribadi 

seseorang untuk memberi pemaafan kepada orang lain.  

Dari penjelasan dari beberapa tokoh terdapat beberapa jenis aspek 

dari Thompson Snyder dan Lopez (2003) pemaafan pada diri sendiri, 

pemaafan pada orang lain, dan pemaafan pada situasi. Sedangkan 

menurut McCullough (2000) menyatakan terdapat tiga aspek yaitu: 

avoidance motivation, revenge motivations, dan beneviolence 

motivations. Kemudian  menurut Nashori (2012) menyatakan ada tiga 

aspek forgiveness yaitu : dimensi emosional, dimensi kognisi, dan 

dimensi interpersonal. 

 

3. Proses Forgiveness  

 Proses pemberian maaf adalah proses yang berjalan langkah demi 

langkah dan membutuhkan waktu (Smedes, 1984). Proses pemberian 

maaf terjadi seiring berjalannya waktu terkadang membutuhkan 

waktu yang lama sesuai dengan parahnya luka di hati seseorang. 

Terkadang individu melakukannya dengan lambat dan melaluinya 

dengan tanpa diduga ia telah melakukan pemaafan. Proses dari 

pemaafan bisa turut dialami apabila individu yang tersakiti berupaya 

untuk memahami sebab peristiwa itu dialami dan bersama itu dengan 

usaha menyusutkan amarahnya. 
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 Smedes (1984) mengemukakan bahwa terdapat empat tahap 

dalam pemberian pemaafan, yaitu: 

a. Membalut Sakit Hati 

 Perasaan tersakit yang tidak diobati maka sama halnya dengan 

memelihara dendam dalam diri seseorang, oleh karena itu hal ini 

mengakibatkan perasaan resah yang meliputi kurangnya rasa bahagia 

dan perasaan damai. Oleh karenanya, menghilangkan perasaan benci 

akan individu yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang 

menyakitkan ibaratkan membalut perasaan sakit dengan obat. 

b. Meredakan Perasaan Benci 

 Perasaan benci hasil yang secara natural oleh setiap individu pada 

perasaan tersakiti yang larut dan kebencian yang membutuhkan 

kesembuhan. Perasaan benci juga sangat membahayakan apabila tidak 

segera diobati. Perasaan benci sendiri memiliki dampak yang lebih 

serius dari pada luka yang diberikan oleh pelaku, dimana individu 

yang menanam kebencian akan lebih tersiksa daripada pelaku. Bahkan 

kebencian sendiri menjadi akar dari banyaknya perbuatan buruk yang 

akan terjadi. Dengan menanam pemahaman tentang mengapa 

seseorang melakukan pelanggaran terhadapnya atau menelusuri dalih 

bagi dirinya ataupun mengintropeksi. Sehingga dirinya bisa 

melakukan penerimaan atau perbuatan yang menyakiti hatinya dan 

timbulnya pengurangan atau bahkan menghilangkan seluruh 

kebencian. 

c. Upaya Penyembuhan Diri Sendiri 

 Hal ini, individu melakukan pemaafan dengan berangsur-angsur 

melupakan atau melepaskan beban yang ada di pikiran mengenai 

pelaku. Pemaafan yang dilakukan bahkan itu hanya didalam hati 

merupakan isyarat kebijaksanaan dalam diri seseorang dapat bertindak 

jujur atas perasaan dan pikirannya, dengan melepaskan beban dan 

berdamai dengan diri pribadi serta individu lain. 

d. Berjalan Bersama 

 Berdampingan atau berjalan bersama oleh kedua individu setelah 

terjadi konflik membutuhkan suatu usaha yang tulus dari antar 

individu tersebut. Bagi indvidu yang telah melakukan pelanggaran 

atau peristiwa menyakitkan hendaknya dengan kesadaran mengakui 

kesalahannya dan bagi individu yang tersakiti hendaknya berpikiran 



28 

 
terbuka dan mempercayai bahwa individu yang melakukan 

pelanggaran atau menyakiti perasaan tidak akan melakukan hal yang 

sama di kemudian hari. 

 Dengan ini proses pemberian maaf adalah suatu proses penting 

agar terwujudnya pemaafan yang tulus dari hati dan  mampu membina 

hubungan yang baik dengan pihak yang melakukan pelanggaran 

ataupun orang yang telah menyakiti. Proses dari pemaafan yang 

dipengaruhi sebagaimana besar tragedi yang menimpa individu yang 

disakiti. Namun pemaafan lambat laun akan terjadi seiring berjalannya 

waktu. 

 

4. Manfaat Forgiveness 

 Manfaat dari pemaafan dapat diklasifikasikan menjadi dua 

(Setiawan, 2020) yaitu: 

e. Kesehatan 

 Kesehatan menjadi unsur penting bagi kehidupan manusia terlebih 

melakukan pemaafan terbukti memiliki dampak yang baik secara 

signifikan bagi kesehatan manusia. Seperti halnya dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Lutjen, Silton dan Flannelly yang menyatakan 

bahwa penurunan tingkat stres terjadi kepada individu yang 

melakukan pemaafan dan sikap memusuhi turut mengalami 

penurunan. Selanjutnya, stres dan permusuhan merupakan tindak yang 

berkaitan dengan penyakit jantung. Atas dari hasil penelitian, 

keuntungan yang diperoleh bagi kesehatan cenderung lebih dialami 

oleh golongan lansia, individu yang dapat melakukan pemaafan turut 

jarang mengalami nervousness, perasaan gelisah dan perasaan sedih.  

 Dari Liu dan Zhou (Setiawan, 2020) turut menyatakan bahwa 

individu yang mempunyai toleransi akan pemaafan yang tinggi 

cenderung memiliki pengaruh pada penurunan dari gejala depresi. 

Sehingga, gejala-gejala depresi yang diderita oleh seseorang dapat 

diminimalisir dengan upaya pemaafan yang dilakukan oleh individu 

tersebut. 

f. Hubungan Sosial 

 Dalam sebuah studi mengemukakan bahwasanya pemaafan 

memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap relasi antara individu. 

Pemaafan yang berlangsung mampu membentuk hubungan kearah 
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kebahagiaan, keterikatan, terutama dalam ikatan perkawinan. 

Terkhusus pada hubungan perkawinan, pemaafan memberi 

kemudahan pada kedekatan satu sama lain, namun lebih kepada 

pemahaman suami atau istri, dimana suami atau istri akan dipahami 

sebagai individu yang mampu dimakmurkan dan sanggup berdedikasi 

pada pasangannya. 

 Selain itu Septarianda (Setiawan, 2020) melakukan studi mengenai 

individu-individu yang tidak mempunyai keinginan guna melakukan 

pemaafan. Dalam studinya diperoleh hasil bahwa individu yang 

enggan melakukan pemaafan mengalami pertikaian, perasaan negatif 

dan kurangnya kemampuan bernegoisasi yang sering terjadi. Hal lain 

turut terjadi kepada pasangan yang enggan melakukan pemaafan antar 

pasangan, dimana hal ini dapat membentuk persaingan dan saling 

melakukan perhitungan satu sama lain. Dalam hal ini yang terjadi 

adalah keadaan yang kian terperosok dalam kebobrokan dalam suatu 

hubungan. 

Dari penjelasan  di atas maka disimpulkan manfaat dari pemaafan 

bagi kesehatan adalah menyuguhkan secara psikologis serta berupa 

intervensi yang efektif terhadap pembebasan individu dari rasa marah 

serta perasaan bersalah. Selanjutnya melakukan pemaafan dapat 

menurunkan perasaan marah, depresi serta kecemasan yang 

berlebihan. 

 

C. Hubungan Antara Forgiveness dengan Kebahagiaan 

 Kebahagiaan termasuk salah satu aspek signifikan dari kehidupan 

emosional dan pengalaman manusia (Lyubomirsky, 2007). Yang 

tentunya penting untuk semua orang. Menurut Seligman (2013), 

kebahagiaan umumnya menyatakan bahwa hal itu terkait dengan 

emosi positif yang dirasakan seseorang dan aktivitas positif yang 

disukai  individu. Pada masa lansia ialah tahap dimana seseorang yang  

berusia di atas 60 tahun atau di atasnya dapat menjelaskan berbagai 

teori  perkembangan tentang kebahagiaan tentang bagaimana sikap 

memaafkan dikaitkan dengan kebahagiaan. 

 Menurut Einright, Freedman, dan Rique (Shekhar, 2016), orang 

yang pemaaf cenderung lebih bahagia daripada orang yang kurang 

pemaaf. Dengan pemberian maaf akan membuat seseorang  lebih 
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bahagia, kurang khawatir, dan lebih positif. Sikap pemaaf juga dapat 

menurunkan tekanan darah dan detak jantung, membuat lebih jarang 

stress. Memberi maaf juga mempunyai sejumlah elemen yang bisa 

memberikan gambaran tentang bagaimana memaafkan mempengaruhi 

kebahagiaan. Tiga elemen yang dikemukakan oleh Thompson (Snyder 

& Lopez, 2003) adalah memaafkan diri sendiri, memaafkan orang 

lain, dan memaafkan situasi. 

 Secara psikologis melakukan pemaafan dapat memicu turunnya 

dorongan dalam melakukan pembalasan dendam dan melakukan 

penghindaran pada individu yang telah melakukan pelanggaran 

terhadap dirinya sehingga memiliki akan pencegahan tindakan yang 

merusak serta mendorong agar dapat berperilaku yang lebih positif 

dalam menjalin hubungan sesama manusia. McCullough dkk (1997) 

mengatakan bahwa pemaafan didefinisikan sebagai suatu perangkat 

perubahan motivasi dimana individu mampu menurunkan motivasi 

untuk melakukan balas dendam, semakin menurunnya motivasi untuk 

menghindari pelaku, semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan 

untuk berdamai kepada individu yang telah melakukan pelanggaran, 

meskipun pelanggaran yang dilakukan termasuk tindakan yang 

berbahaya. 

 Dalam penelitian sebelumnya,  Diponegoro dan Mulyono (2015) 

melakukan penelitian tentang ―faktor-faktor psikologis yang 

mempengaruhi kesejahteraan lansia suku Jawa di Klaten‖, dan 

menemukan bahwa ada 14 faktor pengaruh kebahagiaan lansia 

(Penghasilan, umur, agama, budaya, syukur, Tuhan). , Aktivitas fisik, 

hubungan sosial, pemaafan, kualitas hidup, persahabatan, kesehatan, 

menikah, anak, cucu, hubungan baik dengan kerabat mertua) dan  13 

dampak yang membuat lansia bahagia (perasaan bahagia, Sabar, 

suasana tenang, optimis, tenang , tenang, menyentuh, penyayang, 

penuh gairah, dendam, santai, sopan, bahagia, membantu dan 

memberi, dan kematian di hari tua dan tidak takut untuk menuruti 

takdir). 

 Menurut penelitian sebelumnya oleh Zulfiana (2014) tentang 

―Meningkatkan Kebahagiaan Lansia di Panti Werdha dengan 

Psikoterapi Positif dalam Kelompok‖, memperlihatkan jika 

psikoterapi positif dalam kelompok dapat menambah tingkat 
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kesejahteraan lansia Panti Werdha. Menurut survei Hakim dan Hartati 

(2017) tentang ―Sumber Kebahagiaan bagi Lansia di Dalam dan di 

Luar Panti‖, faktor pengaruh persepsi yang  mendukung kebahagiaan 

adalah pribadi, kekayaan, hubungan keluarga, hubungan keagamaan 

dan sosial, kegiatan pada waktu kosong, dan orang yang dicintai 

maupun mencintai, pendidikan, bebas masalah. Dan faktor-faktor ini 

seharusnya membuat lansia bahagia. 

 Penjelasan di atas juga didukung oleh penelitian sebelumnya  oleh 

Putri (2020) tentang ―Hubungan antara forgiveness dengan Happiness 

pada Lansia Di Panti Werdha Hargodedali Surabaya‖, menunjukkan 

bahwa membiarkan kesejahteraan lansia  memiliki hubungan satu arah 

dan positif. Dalam proses pemaafan terdapat negosiasi yang intens 

selalu terjadi bahkan dalam proses pengampunan. Lansia Panti 

Werdha yang memberikan forgiveness bisa meningkatkan emosi 

positif dan menciptakan kebaikan dan kasih sayang. Lansia yang 

memberikan forgiveness kesalahan orang lain cenderung  lebih 

bahagia, dan lansia yang memiliki dendam cenderung kurang bahagia. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa lansia yang mempunyai 

pemaafan pada dirinya akan mempengaruhi kebahagiaan. Dengan 

pemaafan lansia akan menjadi pribadi yang tidak mudah depresi, 

cemas dan lainya, dengan kata lain pemaafan juga membantu lansia 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar dapat berhubungan dengan 

lingkungan sosialnya menerimanya secara positif. Kemudian 

forgiveness akan mempengaruhi kebahagiaan pada lansia maupun 

pada individu. Forgiveness dan kebahagiaan memberi kemudahan 

bagi individu khususnya lansia guna untuk menangani masalah-

masalah yang kerap terjadi atau saat sedang mengalaminya, sehingga 

dapat penyelesaian yang tepat dan dapat memberikan pemaafan 

hingga terjalin hubungan antar individu yang lebih positif lagi. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Kebahagiaan adalah sebutan umum untuk kesenangan atau 

kepuasan yang terkait dengan pemenuhan keinginan, kebahagiaan, 

atau keamanan. Kebahagiaan adalah tujuan terpenting dalam 

kehidupan manusia. Apabila seseorang tidak berhasil menemukan 

kebahagiaan,  hidup ini akan menjadi  pengalaman yang 
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menyedihkan. Kebahagiaan juga merupakan kepuasan, ketenangan, 

ketenangan batin, dan tidak tegang. Kebahagiaan adalah dimensi yang 

signifikan dari aspek penting dari kehidupan emosional dan 

pengalaman manusia. Hal ini tentu saja penting bagi setiap orang, 

terutama para lansia. 

Lansia yang bahagia menunjukkan sikap positif terhadap orang 

lain yang dapat mengendalikan diri dan emosinya serta beradaptasi 

dengan lingkungannya. Putri (2020) menyatakan bahwa kebahagiaan 

adalah bentuk interaksi manusia-lingkungan, yang menunjukkan 

bahwa manusia terhubung dengan orang lain dan menciptakan 

kebahagiaan. Terdapat begitu banyak hal yang diterapkan untuk 

membuat seseorang bahagia, salah satunya adalah dengan memaafkan. 

Menurut Diponegoro dan Mulyono (2015), memaafkan terbukti 

memiliki hubungan  positif dengan kebahagiaan lansia. Pemaafan 

dapat menghilangkan rasa sakit yang dirasakan. 

 Pemaafan juga memiliki elemen yang dapat memberi anda 

gambaran tentang bagaimana pemaafan memengaruhi kebahagiaan.  

Thompson (Snyder & Lopez, 2003) menjelaskan tiga elemen 

diantaranya pemaafan untuk diri sendiri, pemaafan untuk orang lain, 

dan pemaafan untuk situasi. Pemaafan adalah proses yang mengurangi 

perilaku negatif dan meningkatkan keinginan untuk bertindak menjadi 

lebih baik, dengan sedikit motivasi untuk menghindari dan membalas 

dendam, tetapi meningkatkan dorongan untuk berhubungan kembali, 

teori  Thompson (Snyder & Lopez, 2003). 

Dari pembahasan di atas, kita dapat melihat bahwa memaafkan 

merupakan salah satu faktor pegaruh terjadinya sikap kebahagiaan. 

Berlandaskan dari uraian-uraian tersebut, kerangka penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

         Variabel X                                                  Varibel Y 

 

 

 

 

  

Forgiveness Kebahagiaan  
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D. Hipotesis 

 Sebuah hipotesis penelitian adalah jawaban sementara untuk 

pertanyaan penelitian. Hal tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan yang memuat minimal dua variabel untuk diuji, dan perlu 

diuji secara khusus (Azwar, 2015). Maka hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah terdapat hubungan antara forgiveness dan 

kebahagiaan pada lansia. 
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