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... setidaknya, optimistis. 
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Sejujurnya, bukan untuk siapa-siapa. 
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INTISARI 

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya pemaafan 

pada diri remaja yang orang tuanya bercerai. Informan dalam penelitian ini 

berjumlah dua orang yang menjadi korban perceraian orang tua ketika mereka 

berada pada masa remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode pengumpulan data utama menggunakan wawancara. Teknik wawancara 

yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan pada informan 

dan significant other.  Kedua informan memiliki persamaan dalam memaknai 

tentang pemafaan bahwa pemaafan dapat memberi energi positif pada diri 

individu, membuat seseorang menjadi lebih tenang, meringankan beban pikiran, 

dan membangun kembali hubungan baik dengan kedua orang tua. Kedua 

informan membutuhkan waktu selama beberapa tahun untuk dapat memaafkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua informan dapat memaafkan secara 

total forgiveness. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat sembilan 

faktor yang mempengaruhi terjadinya pemaafan yaitu, (1) empati, (2) perenungan, 

(3) tingkat kedekatan, (4) permintaan maaf, (5) atribusi social, (6) tingkat 

kelukaan, (7) karakteristik dan kepribadian, (8) nilai agama, (9) lamanya waktu 

setelah peristiwa menyakitkan terjadi. 

 

Kata Kunci: Remaja, Pemaafan, Perceraian 
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FORGIVENESS IS ON ADOLESCENCE WHOSE PARENTS DIVORCED 

 

Fransiskus Fran Kenny Tamara 
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ABSTRACT 

The research aims to know the process of occurrence forgiveness is  on 

adloscence whose parents divorced. Informants in this study amounted to twoo 

people who are victims of divorce parents when they are in adolescence. This 

research used the qualitative approach. The main data collection method using 

interviews. Interview techniques used is a semi structured interview conducted on 

informants and significant other. Both informants have equations in interpret 

about forgiveness that is forgiven can give positive energy on the individual, make 

someone become more quiet, lighten the mind load and rebuild good relations 

with both parents. Two informant needs time several years to be able to forgive. 

The results showed that two informant to be able to forgive in total forgivenes. 

Based on the research that has been done, there are nine factors that affect of 

forgiveness, (1) empathy, (2) contemplation, (3) the level of closeness, (4) 

apology, (5) the attribution social (6) the heartache level, (7) characteristics and 

personalities,(8) the religious values, (9) the length of time after the painful events 

that happen. 

 

Keywords: Adolescence, Forgiveness, Divorce 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan seseorang melangsungkan perkawinan adalah 

membentuk kehidupan rumah tangga yang berlangsung dengan damai, harmonis, 

penuh rasa mawaddah dan rahmah. Pasangan suami istri menginginkan tujuan 

tersebut bisa terwujud. Sebagaimana tujuan dari perkawinan  adalah membentuk 

keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-

Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dalam Fauzi, 2006). 

Pasangan yang tidak bisa saling menguatkan ketika rumah tangga 

menghadapi berbagai masalah akan mengakibatkan timbulnya beberapa konflik. 

Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-

masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan (Sarafiri, 

2006). Pruitt & Rubin (2004) menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang 

tidak bisa dielakkan dalam kehidupan rumah tangga. Konflik terjadi karena 

adanya perbedaan, atau suatu kepercayaan. Ketika perkawinan telah berubah 

menjadi ajang pertikaian, pemutusan hubungan perkawinan bisa menjadi pilihan 

terbaik yang cukup menyakitkan. 

Perceraian yang terjadi antara orangtua paling dirasakan dampaknya 

adalah anak. Dampak perceraian adalah anak cenderung bersikap negatif, menjadi 

pemurung, pemarah, pendiam atau mempunyai dunia sendiri karena enggan untuk 

memikirkan akibat percekcokan orangtuanya. Akibat dari perceraian, anak bisa 

mengalami trauma, di mana anak enggan untuk menikah ketika dewasa karena 
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ketakutannya untuk berkomitmen dan pengaruh buruk dari perceraian kedua orang 

tuanya (www.lifestyle.kompasiana.com, 17/06/2011). 

Hal tersebut juga dikuatkan dengan penelitian dalam jurnal yang berjudul 

“Depresi dan Perceraian Orang Tua dan Peran Anak Dewasa dalam 

Ketidakpastian Keluarga”, dijelaskan bahwa kebanyakan anak-anak menafsirkan 

perceraian orang tua mereka sebagai peristiwa kehidupan yang penuh stres dan 

mereka mengalami beberapa kesulitan, seperti kecemasan dan depresi (Lisa, 

2010). Sedangkan Philip M. Stahl (2004) dalam buku “Parenting After Divorce” 

menulis beberapa contoh kasus remaja dari orangtua yang bercerai tentang 

kehidupan an perceraian orangtua yang menyebutkan bahwa remaja belum 

sepenuhnya mampu menerima adanya perceraian orangtua. 

Remaja adalah sosok individu yang sedang dalam proses perubahan dari 

masa anak ke dewasa (Monks, 2004). Secara umum dan dalam kondisi normal 

sekalipun, masa ini merupakan periode yang sulit ditempuh, baik secara 

individual ataupun kelompok, sehingga remaja sering dikatakan sebagai kelompok 

umur bermasalah. Salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus pada 

era globalisasi dan modernisasi ini adalah para remaja. Mereka memiliki 

karateristik tersendiri yang unik dan labil, mengalami masa transisi dari remaja 

menuju status dewasa, dan sebagainya (Kargenti & Purwadi, 2005). 

Usia yang paing rentan terhadap perceraian orangtua adalah usia remaja, 

biasanya dari segi psikis, seperti malu, sensitive, rendah diri, hingga menarik diri 

dari lingkungan (Endang dalam Aminah, 2011). Selain itu, Stahl (2004) 

mengatakan, bilamana terjadi perceraian menjadikan remaja berpotensial 

http://www.lifestyle.kompasiana.com/
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mengalami kegagalan akademis, ketidakteraturan waktu makan dan tidur, depresi, 

bunuh diri, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kekhawatiran hilangnya 

keluarga, merasa bersalah, dan marah. 

Aminah (2011) menyatakan bahwa remaja dengan orangtua bercerai yang 

belum dapat menerima perceraian orangtua ada yang memiliki keinginan besar 

untuk mewujudkan keluarga menjadi normal kembali dengan membujuk agar 

kedua orangtuanya rujuk. Pada sebagaian remaja mungkin ada yang melakukan 

cara-cara yang mengarah pada tindakan merugikan diri sendiri karena merasa 

gagal menyatukan kedua orangtuanya kembali. Adanya berbagai reaksi pada 

remaja terhadap perceraian orangtua berkaitan erat dengan penerimaan individu 

terhadap perceraian. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal di atas adalah melalui 

proses pemaafan (forgiveness). Hendricks (2004) menyebutkan, bahwa selesainya 

suatu konflik salah satunya ditandai oleh adanya saling memaafkan. Secara sosial, 

memaafkan akan meminimalisasi konflik  dengan orang lain, dapat membina 

hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan membuat seseorang terhindar 

dari kedzaliman serupa di masa depan dari apa yang sudah pernah dialaminya. 

Senada dengan pernyataan itu, penelitian Luskin (Martin, 2003) menunjukkan 

bahwa orang-orang yang memaafkan semakin jarang mengalami konflik dengan 

orang lain. Mereka juga tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan dapat 

membina hubungan lebih baik dengan sesama. 

Pemaafan (Forgiveness) sendiri, menurut Thompson (2005), adalah upaya 

untuk menempatkan peristiwa pelanggaran yang dirasakan sedemikian rupa 
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hingga respon seseorang terhadap pelaku, peristiwa, dan akibat dari peristiwa 

yang dialami diubah dari negatif menjadi netral atau positif. Melengkapai 

pandangan Thompson dkk di atas, hasil penelitian Worthinghon (2005) 

menunjukan bahwa dalam diri pemaaf terjadi penurunan emosi kekesalan, rasa 

getir, benci, permusuhan, perasaan khawatir, marah dan depresi (murung). 

Sedangkan Enright (2002) menyebutkan bahwa pemaafan adalah kesediaan 

seseorang untuk meningggalkan kemarahan, penilian negatif, dan perilaku acuh-

tak acuh terhadap orang lain yang telah menyakitinya secara tidak adil. 

Sebuah penelitian Karremans dan Van Lange (2004) menemukan bahwa 

pemaafan akan mengubah motivasi seseorang dan meningkatkan respon yang 

mendukung dalam berhubungan dengan orang lain, yaitu dengan melakukan 

tindakan yang konstruktif dan meninggalkan tindakan yang destruktif. Adapun 

tindakan positif dan membangun yang dilakukan adalah kemauan untuk 

bekerjasama, menolong, dan berkorban. 

Baumeister, Exline, dan Sommer (dalam Worthington, 1998) 

mengkategorisasikan pemaafan terdiri dari dua dimensi yang terbentuk yaitu 

intrapsikis dan interpersonal. Dimensi intrapsikis melibatkan keadaan dan proses 

yang terjadi di dalam diri orang yang disakiti secara emosional maupun pikiran 

dan perilaku yang menyertainya, sedangkan dimensi interpersonal lebih melihat 

bahwa memaafkan orang lain merupakan tindakan sosial antara sesama manusia. 

Pemaafan total (Total Forgiveness) melibatkan dua dimensi di atas. Pemaafan 

yang semu (Hollow Forgiveness) terbatas pada dimensi interpersonal yang 

ditandai oleh adanya pernyataan memberi maaf secara lisan terhadap pelaku tetapi 
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masih terus menyimpan dendam dan sakit hati. Pemaafan secara diam-diam 

(Silent Forgiveness) yakni ditandai dengan orang yang disakiti tidak lagi 

menyimpan perasaan marah, dendam, benci kepada pelaku namun tidak dengan 

mengekspresikan. Kemudian dimensi terakhir adalah tidak memaafkan (No 

Forgivenesss) yang dalam kombinasi ini intrapsikis dan interpersonal pemaafan 

tidak terjadi pada orang yang disakiti (Baumeister, Exline, dan Sommer dalam 

Worthington, 1998). 

Enright (2002), membagi tahap pemaafan yang diberikan seseorang 

berlangsung dalam empat tahapan, yaitu;  (1) Uncovering Phase yakni suatu tahap 

di mana seseorang merasa sakit hati dan dendam. (2) Decision Phase yakni suatu 

tahap di mana seseorang mulai memikirkan kemungkinan untuk memaafkan. 

Pemahaman akan ajaran agama, ajaran moral, serta umpan balik dari orang lain 

akan banyak membantu seseorang untuk memikirkan kemungkinan memaafkan. 

(3) Work Phase yakni suatu tahap di mana secara rasional seseorang menyadari 

penting untuk memaafkan. Dan yang terkahhir adalah (4) Deepening Phase 

adalah suatu tahap di mana terdapat internalisasi kebermaknaan dari memaafkan. 

Setelah melewati fase keempat, individu dapat benar-benar memaafkan orang lain 

yang menjadikannya bebas dari marah, benci, sakit hati, dendam, dan sejenisnya. 

Adapun secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi pemafaan, 

oleh Nasori (2010) dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu faktor-faktor internal 

(tingkat kelukaan, karakteristik kepribadian, empati, religiusitas, komitmen, jenis 

kelamin, usia dan sebagainya) dan faktor-faktor eksternal (nilai budaya, sikap dan 

perilaku minta maaf pelaku, keuntungan dan kerugian bagi pelaku dan korban, 
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peran social, kualitas hubungan pelaku dan korban, atribusi terhadap pelaku dan 

sebagainya). 

Pemaafan merupakan perilaku sosial psikologis yang menekankan pada 

aspek afektif dan kognitif dalam hubungan antar individu, dengan memberi maaf 

pada seseorang secara otomatis menjadikannya sebagai seorang individu yang 

baik. Namun kenyataanya tidak selalu demikian. Faturochman (2006) menyatakan 

bahwa banyak orang yang memberi maaf dengan melakukan cara mengorbankan 

perasaannya sendiri. Adakalanya mereka memendam perasaan, memaklumi 

perilaku pihak lain dan memaafkannya dengan mudah sekali. Di balik perbuatan 

ini sesungguhnya terkandung niat untuk menunjukkan superioritas moral terhadap 

pasangannya melalui perilaku seperti mau mengorbankan perasaan. Sebaliknya, 

pihak yang bersalah menjadi kurang tanggap dengan sikap pihak lain karena 

merasa bahwa dianggapnya tidak peduli lagi pada dirinya dan sama sekali tidak 

berusaha memberikan penghargaan lebih atas perilaku martirnya. 

Proses memaafkan adalah proses yang berjalan perlahan dan memerlukan 

waktu (Smedes, 1984). Sesuai pernyataan Smedes, dari data pre-eliminery yang 

peneliti dapatkan dari wawancara terhadap Rizki. Rizki menyatakan : 

 “Seiring berjalannya waktu, aku dapat membiasakan diri dengan kondisi 

keluargaku, walaupun aku berharap mereka dapat rujukan kembali, 

tetapi dengan kenyataan yang ada, aku bisa menerimanya dan mungkin 

itulah jalan yang terbaik untuk semua pihak.” 

 

Secara psikologis pemaafan akan efektif dan berdampak positif bila ada 

penuntasan persoalan psikologis yang antara lain ditandai dengan ketulusan dan 

kesungguhan untuk memperbaiki relasi di masa mendatang pada pihak-pihak yang 

terlibat. Perwujudan akan hal itu harus tampak dalam ungkapan meminta dan 
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memberi maaf. Karenanya, Faturochman (2006) menyatakan, bahwa memaafkan 

secara psikologis tanpa diwujudkan secara interpersoanal dapat menyakitkan. 

Sementara itu, ungkapan secara interpersonal tanpa dilandasi ketulusan mengarahkan 

pemaafan hanya sekedar ritual. Hal yang terakhir inilah kiranya yang selama ini 

terjadi pada masayarakat Indonesia sehingga konflik dan ketidakharmonisan 

hubungan sosial sulit diatasi. 

Hubungan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari seringkali menimbulkan 

luka, termasuk perceraian. Salah satu cara untuk menyembuhkan luka tersebut adalah 

melalui pemaafan (Forgiveness). Dengan cara pemaafan, remaja yang mengalami 

perceraian orangtua diharapkan dapat mengatasi kemarahan, kekecewaan, kebencian 

dan berhenti menyalahkan diri sendiri serta mencapai harapan realistis atas hubungan 

yang dimilikinya. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana pemaafan pada remaja yang orangtuanya bercerai.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Bagaimana pemaafan pada remaja yang orangtuanya 

bercerai?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui makna pemaafan, 

proses pemaafan, faktor yang mempengaruhi pemaafan, dan  bentuk- bentuk 

pemaafan pada remaja yang orangtuanya bercerai. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan serta wawasan berfikir baga para insan akademik, terutama psikologi 

sosial dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pemaafan 

terhadap remaja yang orangtuanya bercerai.  

2) Manfaat Praktis  

  Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi remaja 

yang orangtuanya bercerai agar dapat memaafkan orangtua mereka. 

 

E. Keaslian Penelitian 

 Di bagian ini akan diungkapkan berbagai hasil penelitian yang berkaitan 

dengan pemaafan. Penelitian ini berkaitan antara religiusitas dan pemaafan 

dilakukan Webb, Chickering, Colburn, Heister, dan Call (2005). Judul penelitian 

adalah Religiosity and Disposiotional Forgiveness. Penelitian yang dilakukan 280 

subjek mahasiswa universitas umum dan universitas Kristen itu menunjukkan 

bahwa ada korelasi positif antara konsep Tuhan yang mencintai dengan pemaafan 

dan terdapat korelasi negatif antara konsep Tuhan yang mengendalikan dengan 

pemaafan. 

 Penelitian yang berjudul Explorative Study of Character Strengths on 

Indonesian People pernah dilakukan Nurwianti dan Oriza (2010). Salah satu 
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character strengths adalah pemaafan. Hasil penelitian yang dilakukan pada 1.066 

orang (540 laki-laki, 526 perempuan) yang berusia 18-55 pada etnis Jawa, Sunda, 

Betawi, Minang, Batak, dan Bugis ini menunjukkan bahwa orang Minang 

memiliki skor pemaafan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Salah satu motto 

yang diyakini Minang adalah adat basandi syara‟, syara‟ basandi kitabullah (adat 

berbasis syariat dan syariat berbasis kitab suci).. Kitab suci (dalam hal ini adalah 

al-Qur‟an dan al-Hadits) menunjukkan perintah agar individu memberikan 

pemaafan terhadap orang lain yang berbuat salah atau dzalim kepadanya. 

  Berkaitan dengan usia. Toussaint dkk (2001) membuat penelitian yang 

bertema Forgiveness and Health Ages Differences in a US Probability Sample. 

Dari penelitiannya, mereka melaporkan bahwa usia berkaitan dengan tingkat 

pemaafan terhadap orang lain dan dimaafkan Tuhan. Mereka yang berusia dewasa 

tengah dan dewasa akhir menunjukkan level pemaafan terhadap orang lain dan 

dimaafkan Tuhan yang lebih tinggi disbanding dewasa awal. Senada dengan 

penelitian tersebut Cheng dan Yim (2008). Dari penelitian tersebut mereka 

menunjukkan hasil penelitian bahwa orang dewasa akhir memberi pemaafan yang 

lebih tinggi dibanding dewasa awal. 

  Penelitian tentang tema-tema pemaafan pada mahasiswa di Yogyakarta, 

dilakukan oleh Fuad Nashori (2011). Hasil penelitian menyebutkan dari 50 orang 

subjek yang disurvei terdapat 42 subjek (84%) yang pernah menerima perlakuan 

yang tidak menyenangkan dari orang lain yang sulit untuk dimaafkan. Di antara 

42 subjek yang pernah menerima perlakuan tidak menyenangkan yang sulit 

dimaafkan, terdapat 39 orang (92,8%) yang mengaku mengungkapkan pemaafan 
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kepada pelaku dan 3 orang (7,2%) mengaku tidak dapat memaafkan. Selain itu 

terdapat 22 tema faktor yang membuat mereka mudah memaafkan yang 

dikelompokkan menjadi faktor kepribadian, faktor nilai budaya, faktor nilai religi, 

dan faktor situasional. Faktor-faktor nilai budaya, nilai religi, dan situasional 

diikat oleh faktor kepribadian yang selanjutnya mempengaruhi pemaafan. 

  Mengenai penelitian remaja yang orangtua mengalami perceraian, peneliti 

menemukan ada beberapa penelitian antara lain: Penelitian skripsi Adhi Baskoro 

K (2008) yang berjudul „Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang 

Tua dengan Optimisme Masa Depan pada Remaja Korban Perceraian‟. 

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui antara persepsi terhadap orang tua 

dengan optimism masa depan pada remaja korban perceraian, tingkat persepsi 

remaja terhadap perceraian orang tua, dan tingkat optimism masa depan remaja 

korban perceraian. 

  Penelitian skripi oleh Wahyuni Astriningsih (2011), yang berjudul 

„Dinamika Rasa Agama Remaja Pasca Perceraian Orang Tua‟. Tujuan penelitian 

tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai pandangan remaja 

yang mengalami perceraian orang tua serta perkembangan dimensi rasa agama 

remaja pasca perceraian kedua orangtuanya, yang pada akhirnya dapat dilihat dan 

diketahui bagaimana dinamika rasa agama pasca perceraian orang tua tersebut. 

Sedangkan hasil peneltiannya menunjukkan berbagai pandangan yang berbeda 

dari masing-masing informan mengenai perceraian orangtuanya. 

  Amelia (2008) dalam penelitian skripsi yang berjudul „Strategi Koping 

Anak dalam Pengatasan Stres Pasca Trauma Akibat Perceraian Orang Tua‟. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk strategi koping yang dilakukan 

anak serta dampak strategi koping bagi anak dalam mengatasi stress pasca trauma 

perceraian orang tua. 

Jurnal penelitian tentang kenakalan remaja ditinjau dari kecerdesan emosi 

dan penyesuaian diri pada siswa SMAN se-Surakarta, oleh Ihdiati dkk (2011). 

Menyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan penyimpangan tingkah laku atau 

pelangggaran terhadap norma-norma yang ada. Kecerdasan emosi mampu 

membantu mengontrol sikap dan tingkah lakunya agar terhindar dari kenakalan 

remaja. Penelitian tersebut menggunakan sampel yang berjumlah 7 sekolah yaitu 

625 siswa. Hasil penelitian mengatakan terdapat hubungan negative yang 

signifikan antara penyesuaian diri dengan kenakalan remaja yang ditunjukkan 

dengan koefisien korelasi (r) sebesar -0.280 dengan (p=0,000;p,0,005). 

Sharif, dkk (2011), meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Remaja dalam Masalah Sosial di sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. 

Sebanyak 86 siswa dipilih sebagai sampel peneltian. Terdapat empat persoalan 

yang diutarakan dalam penelitian tersebut yaitu faktor diri sendiri, latar belakanh 

keluarga, pengaruh teman sebaya dan permasalahan di sekitar sekolah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor diri sendiri paling mempengaruhi 

responden terlibat dalam masalah sosial. 

  Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan, di dalam penelitian ini 

terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni dalam hal pemilihan 

informan, peneliti memilih 2 informan yang memiliki karakteristik remaja 

bersuku Jawa. Kemudian informan yang dipilih adalah informan yang 
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orangtuanya bercerai ketika informan beranjak pada fase remaja dan usia 

perceraian tidak lebih dari sepuluh tahun. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti 

membahas pemaafan pada remaja yang orangtuanya bercerai dengan 

menggunakan model penelitian kualitatif dan fenomenologi sebagai metode 

analisis data. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Proses pemaafan terjadi pada 

fase mengungkapkan kemarahan (uncovering phase), fase memutuskan 

memaafkan (decision phase), fase melakukan pemaafan (work phase) dan fase 

pendalaman (deepening phase), kedua informan mengalami proses yang sama 

tetapi dengan waktu pemaafan yang berbeda. kemudian pada bentuk pemaafan 

ditemukan bahwa Arif mampu memaafkan tetapi tidak diungkapkan secara verbal, 

tetapi masih membina hubungan interpersonal kepada orangtua terutama ayahnya, 

dengan demikian pemaafan Arif termasuk pada Total Forgiveness.  Demikian 

juga dengan pemaafan yang dilakukan Budi termasuk pada Pemaafan yang total 

atau Total Forgiveness, Karena Budi mampu memaafkan baik secara verbal 

maupun non verbal. 

Sedangkan Faktor –faktor pemaafan yaitu yang pertama tingkat kelukaan, 

pada Arif diketahui tingkat kelukaan yang cukup dalam sedangkan budi tidak 

begitu mendalam. Kemudian rasa empati kedua informan sama-sama berpengaruh 

untuk melakukan tindakan pemaafan. Pada faktor pemaafan yakni religiusitas, 

karateristik kepribadian dan atribusi social berperan besar sebagai motifasi untuk 

memaafkan bagi kedua Informan. Selain itu, Perenungan terhadap peristiwa 

perceraian membuat stress bagi Arif, sedangkan bagi Budi terkadang teringat 

tetapi tmembuatnya menjadi santai dan maklum. Tingkat kedekatan antara 

orangtua dan anak turut serta menjadi faktor pemaafan yang penting, bagi Arif 
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yang dekat dengan ibunya, dan bagi Budi yng dekat dengan ayahnya, keduanya 

lebih mudah membuang rasa marah serta memaafkan. Selanjutnya, yang terakhir 

adalah Permintaan maaf yang di dalam penelitian ini mereka yang bersalah 

mengungkapkan rasa penyesalan dan meminta maaf secara lisan kepada para 

Informan, dan Informan memaafkan mereka, yang bagi Arif secara diam-diam 

dan bagi Budi secara verbal. 

B. Saran 

1. Bagi remaja 

Remaja yang orangtuanya bercerai, supaya selalu berfikiran positif dalam 

menyikapi peristiwa perceraian orang tua. Kemudian tidak melampiaskan 

kemarahan, kecewa dan rasa dendam ke hal-hal yang cenderung negatif, tetapi 

belajar untuk memaafkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dengan perilaku yang makruf dan bertanggung jawab. 

2. Bagi pihak orang tua yang bercerai 

Perceraian akan membawa dampak buruk kepada anak, maka orang tua 

supaya lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak. Serta menjalin 

komunikasi dan keterbukaan kepada anak, agar anak lebih dapat memahami orang 

tuanya dan melepaskan diri dari konflik yang timbul.  

3.       Penelitian Selanjutnya. 

Suatu penelitian bukanlah hasil sempurna yang bisa menggambarkan suatu 

fenomena jika tidak didukung oleh penelitian-penelitian lainnya. Begitu juga 

dengan penelitian ini masih dikatakan jauh dari sempurna. Oleh karena itu perlu 
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dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pemaafan pada remaja yang 

orangtuanya bercerai disarankan:  

a. Peneliti lebih perlu lagi meningkatkan kemampuan membina rapport 

dan wawancara mendalam agar Iebih dapat menghayati penghayatan 

informan. 

b. Peneliti selanjutnya lebih eksploratif dan tidak terpaku pada teori-teori 

yang ada (makna, proses, bentuk, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemaafan) 

c. Menggunakan metode triangulasi agar memperoleh data yang 

komprehensif mengenai pemaafan.  

d. Supaya memperkaya data informasi dapat menggunakan significan 

other dari kedua orangtua, tetangga, dan orang-orang terdekat 

Informan. 

e. Agar dapat menggali informasi lebih dalam, disarankan menggunakan 

Informan dengan latar belakang agama, usia, jenis kelamin dan budaya 

yang berbeda.  

f. Peneliti selanjutnya menambahkan faktor-faktor yang lain dalam 

mempengaruhi pemaafan, seperti faktor usia dan jenis kelamin. 

g. Menggunakan informan yang waktu perceraian orangtuanya lebih 

pendek atau kurang lebih 2 tahun, supaya dapat dikomparasikan 

dengan informan yang waktu perceraian orangtuanya lebih lama. 
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