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ABSTRAK 
 

Kartikaningsih. 2017. Perbedaan Tingkat Pemaafan  dan Prososial antara Siswa 

Sekolah Umum dan Siswa Sekolah Berbasis Agama pada Jenjang Sekolah 

Menengah Pertama Se-Kecamatan Pati Tahun Ajaran 2016/2017. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Drs.Suharso,M.Pd.,Kons dan pembimbing II 

Dr.Anwar Sutoyo,M.Pd. 

 

Kata kunci: Pemaafan , prososial, sekolah umum, sekolah berbasis agama  

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang menunjukkan  

rendahnya tingkat pemaafan dan prososial yang masih kurang pada siswa di 

Indonesia khususnya di Kecamatan Pati. Permasalahan pada penelitian ini yaitu 

apakah terdapat perbedaan tingkat pemaafan dan prososial antara siswa sekolah 

umum dan siswa sekolah berbasis agama pada jenjang sekolah menengah pertama 

se-Kecamatan Pati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan 

tingkat pemaafan dan prososial antara siswa sekolah umum dan siswa sekolah 

berbasis agama.  Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memperkaya kajian 

tentang kondisi riil permasalahan yang ada di sekolah dalam rangka menentukan 

layanan bimbingan dan konseling yang tepat. 

Jenis penelitian kuantitatif  ini menggunakan metode komparatif dan 

menggunakan uji t-test. Jumlah sampel sebanyak 329 siswa dipilih secara 

proportionate random sampling dari 5.918 siswa. Pengambilan sampel sebanyak 

329 siswa agar dalam proses pengambilan data dapat representatif dengan taraf 

kesalahan 5%. Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala pemaafan dan 

skala prososial. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif 

presentase dan uji t-test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan evaluasi akhir 

dengan membandingkan hasil tingkat pemaafan dan tingkat prososial antara siswa 

sekolah umum dan siswa sekolah berbasis agama. Rata-rata tingkat pemaafan 

berada pada kriteria tinggi yaitu (71,5%) pada sekolah umum dan (76,2%) pada 

sekolah berbasis agama. Begitu pula dengan rata-rata tingkat prososial berada 

pada kriteria tinggi yaitu (74,76%) pada sekolah umum dan (73,98%) pada 

sekolah berbasis agama. Hasil uji t-test menunjukkan dengan taraf signifikasi 5% 

diketahui pada tingkat prososial         <       , yaitu (1,885 < 1,960). Begitu pula 

dengan tingkat prososial dengan hasil uji t-test dengan taraf signifikasi 5% 

diketahui        <        , yaitu (1,619 < 1,960) yang artinya Ha ditolak dan Ho 

diterima. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat pemaafan 

dan prososial antara siswa sekolah umum dan siswa sekolah berbasis agama. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat pemaafan dan prososial 

siswa sekolah umum dan siswa sekolah berbasis agama memiliki kecenderungan 

tinggi, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pemaafan dan 

prososial antara siswa siswa sekolah umum dan siswa berbasis agama. Saran yang 

dapat diberikan pada guru bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan 

yang tepat untuk meningkatkan pemaafan dan perilaku prososial siswa.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap kenaikan kelas berlangsung, banyak orang tua yang kebingungan 

mencari sekolah lanjutan yang terbaik untuk anakknya baik itu pada tingkat 

Taman Kanak-kanak (TK), sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Banyak 

pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh orang tua di dalam memilih sekolah 

yang tepat untuk anaknya, salah satunya yaitu pilihan untuk menyekolahkan 

anaknya di sekolah umum atau sekolah yang berbasis agama.  

Sekolah umum menurut Hamalik dalam Utama (2016:3) merupakan 

“suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada siswa-siswanya. Lembaga 

pendidikan ini memberikan pengajaran secara formal.” Berbeda halnya dengan 

keluarga dan masyarakat yang memberikan pendidikan secara informal sistem 

pendidikan di sekolah sangat penting dalam membantu proses meningkatkan daya 

penalaran moral seorang siswa, baik antara siswa dengan guru, maupun siswa 

dengan teman. Untuk   itulah   memberikan pendidikan moral pada siswa tetap 

diperlukan  sampai  kapanpun.  

Adapun ciri-ciri sekolah umum menurut Suwarno (2006:42) diantaraya 

yaitu sebagai berikut: 

 

Lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran secara sistematis, berencana, sengaja dan terarah yang 

dilakukan oleh pendidik yang profesional, dengan program yang 

dituangkan ke dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh peserta didik pada 

setiap jenjang tertentu, mulai dari tingkat kanak-kanak (TK) sampai 

Pendidikan Tinggi (PT). 



2 
 

 
 

Masyarakat umumnya beranggapan bahwa di sekolah yang berbasis agama 

akan mengembangkan kepribadian yang lebih agamis dan nilai-nilai luhur serta 

karakter yang lebih baik dengan alasan pada sekolah berbasis agama pendidikan 

agama yang diberikan akan lebih banyak daripada di sekolah umum.  

Sekolah berbasis agama atau religi pada dasarnya hampir sama dengan 

sekolah umum, hanya saja ada sedikit pembeda sebagaimana pendapat  Hiemstra 

(2006:7) yang menyatakan bahwa:  

Sekolah berbasis agama  adalah sekolah yang dioperasikan berdasarkan 

kepentingan sekte atau agama yang dibuka untuk kepentingan kelompok 

agama tertentu atau umum. Dalam pelaksanaannya sekolah berbasis agama 

memasukkan unsur keagamaan dalam proses pembelajaran ataupun dalam 

materi pembelajaran yang disampaikan dalam porsi lebih daripada sekolah 

umum. Penggunaan simbol-simbol agama dalam proses pembelajaran di 

sekolah berbasis agama atau religi merupakan ciri yang sangat menonjol. 

 

Model pendidikan di dalam sekolah berbasis agama menurut Yusuf 

(2013:52) ada tiga macam yaitu: “(1) model pendidikan mono-religius; (2) model 

pendidikan multi-religius; dan (3) model pendidikan inter-religius.”  

Pendidikan di sekolah memang memegang peranan penting dalam kehidupan dan 

perkembangan bagi siswa terutama dalam masa remaja karena pada remaja pada 

umumnya akan lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah. Di 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya, remaja kadang-kadang berbuat salah 

kepada individu lain. Pada sisi lain, individu tersebut tentu pernah mengalami 

perlakuan dan situasi yang mengecewakan atau menyakitkan.  

Berdasarkan itu dalam hal ini memafkan merupakan salah satu perintah 

yang dianjurkan oleh agama dalam rangka menebarkan kebaikan di dalam 

kehidupan.  
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Berdasarkan itu dalam hal ini memafkan merupakan salah satu perintah 

yang dianjurkan oleh agama dalam rangka menebarkan kebaikan di dalam 

kehidupan. Tidak semua orang mau dan mampu secara tulus memaafkan dan 

melupakan kesalahan orang  lain. Proses memaafkan memerlukan kerja keras, 

kemauan kuat dan latihan mental karena terkait dengan emosi manusia yang 

fluktuatif, dinamis dan sangat reaktif terhadap stimulan luar. Karenanya tidak 

mengherankan bila ada gerakan dan kelompok ekstrim atau pihak yang 

melakukan perbuatan anti sosial sebagai akibat dari dendam dan kekecewaan 

masa lalu yang  tidak termaafkan. Hal semacam itu pun juga sering dialami oleh 

siswa dalam lingkungan sekolah. 

Secara teoritik pemaafan menurut McCulloug & Warthington (2006:887) 

adalah sebagai berikut: 

Suatu keinginan untuk meninggalkan amarah dan menghindari perkelahian 

negatif pada seseorang yang bisa melukai kita. Memaafkan melibatkan 

adanya perubahan dalam pemikiran, perasaan, motivasi, atau perilaku 

menjadi lebih positif ditandai dengan adanya keikhlasan hati untuk bisa 

melepas semua perasaan terluka, sakit hati, meninggalkan kemarahan dan 

balas dendam sehingga mencapai suatu perdamaian dan membina kembali 

hubungan dengan orang yang bermasalah. 

 

Kemudian pemaafan menurut Martin (2014:8) dalam penelitiannya 

menyatakan  sebagai berikut.: 

 

pemaafan memungkinkan seseorang unuk membebaskan dirinya dari sikap 

dan keyakinan yang membatasi diri. Dengan membebaskan energi mental 

dan emosional, sehingga individu dapat menerapkannya untuk 

menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pemaafan membantu individu 

mencapai bahkan tujuan yang paling praktis dan langsung yang ingi 

dicapai 

 

Dampak negatif jika siswa belum mampu mengembangkan sikap 

pemaafan akan pengalaman masa lalu yang menyakitkan menurut Fitriana 
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(2013:101-102) “ akan berdampak fisik, mental (emosi), spiritual, serta dampak 

sosial.” Energi kehidupan batin individu tersebut terjebak kebencian, kemarahan, 

sakit, atau penderitaan dari beberapa jenis energi kehidupan terjebak ini akan 

membatasi individu untuk berkembang lebih baik, frustasi, membuat individu 

sulit untuk bergerak maju, begitu pula berlaku pada remaja. Dimana semua emosi-

emosi negatif tersebut sering kali diwujudkan dan dilampiaskan dalam bentuk 

perilaku negatif yang konkrit seperti halnya sikap antisosial, agresif, kenakalan 

remaja yang bahkan bisa jadi mengarah ke kriminalitas, perkelahian dan 

sebagainya.  

Hal buruk lainnya yang akan timbul apabila perasaan dendam, kecawa, 

sakit hati dan emosi negatif lainnya yang mengusai diri seseorang dan mengajak 

kelompoknya untuk memuaskan rasa dendam dan sakit hati dengan perbuatan 

negatif seperti pengeroyokan, tawuran antar pelajar, perpeloncoan, penyerangan, 

pemalakan, bahkan percobaan pembunuhan secara berkelompok dan sebagainya.   

Fenomena di lapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang 

belum bisa memaafkan dan berperilaku prososial di sekolah. Saat ini masih 

banyak permasalahan yang dialami remaja yang diakibatkan karena adanya sikap 

unforgiveness pada diri siswa, hal itu seperti halnya hasil penelitian Dianlestari 

(2015:4) di SMAN 4 Kabupaten Tanggerang, dimana dalam hasil penelitiannya 

sekelompok siswa di sana pernah melakukan tawuran antar pelajar dan ditemukan 

“beberapa faktor yang menyebabkan tawuran diantaranya berupa ketersinggungan 

antar kelompok, perasaan terancam dan keinginan untuk balas dendam yang 
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awalnya hanya permasalahan salah seorang siswa, karena ketersinggungan dan 

menyangkut solidaritas pertemanan hal itu menjadi tawuran antar pelajar.” 

Penelitian Setiawan (2015:4) terdapat berita tentang kasus kenakalan 

remaja “di desa kapur rentan waktu 6 bulan terdapat enam kasus pencurian sepeda 

motor, satu kasus pencurian berat, satu kasus pencurian biasa, satu kasus 

penganiayaan, satu kasus pengeroyokan yang semuanya dilakukan oleh remaja.” 

Salah satu faktor yang menyebabkan adalah rasa kekecewaan dan rasa dendam 

sehingga tidak bisa mengontrol emosi. 

 Tidak hanya siswa laki-laki saja, nyatanya pada tahun 2008 di daerah Pati 

Jawa Tengah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok (geng) 

siswi perempuan di kota Pati berupa perpeloncoan yang dilakukan oleh geng nero, 

dari pengusutan polisi diduga motif perpeloncoan itu dipicu karena faktor dendam 

karena salah satu anggota geng di cap sebagai “pelacur” oleh korban sehingga 

anggota kelompok lain tidak terima dan melakukan tindakan anarkis tersebut 

kepada korban.  

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan 5 siswa  yang dilakukan oleh 

peneliti di SMP Nasional Pati  pada kelas VII dan VIII  pada bulan Mei 2017 

menunjukkan hasil bahwa pemaafan siswa masih rendah. Hal itu terbukti dari 

mayoritas siswa menyatakan bahwa mereka masih sakit hati dengan orang yang 

pernah menyakitinya, bahkan jika ada kesempatan mereka ingin membalas 

perbuatan orang yang pernah menyakitinya, dengan alasan agar pelaku merasakan 

apa yang pernah dia perbuat serta lebih memilih untuk enggan berhubungan 

kembali dengan orang yang pernah menyakitinya.  
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Berpangkal dari kejadian-kejadian semacam itu menandakan bahwa 

pentingnya pemahaman dan pengembangan sikap pemaaf/pemaafan oleh siswa 

inilah yang akan penulis jadikan sebagai fokus penelitian. 

Selain kurangnya sikap pemaafan pada siswa, prososial juga merupakan 

sikap yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang khususnya siswa.  

Mengingat siswa merupakan generasi penerus bangsa yang berpendidikan yang 

mempunyai tanggung jawab menjaga karakteristik bangsa Indonesia sebagai 

masyarakat yang harmonis ramah dan suka menolong, selain itu semakin majunya 

modernisasi membuat masyarakat semakin individualis dan egois serta rendahnya 

empati pada individu. Oleh karena itu sikap prososial perlu dikembangkan untuk 

mempertahankan karakteristik bangsa indonesia.  

Perilaku prososial menurut Baron (2003:92) adalah “suatu tindakan 

menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu 

keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan.” Adapun bentuk-

bentuk prososial menurut Mussen dalam Dahriani (2007:34) diantaranya: “berbagi 

(sharing), kerjasama (cooperating), bertindak jujur (honesty) dan dermawan 

(donating).”  

Fenomena rendahnya tingkat prososial pada siswa juga dibuktikan dari 

hasil penelitian Kusumaningrum (2014:82) di SMP Negeri 21 semarang 

didapatkan hasil bahwa “tingkat prososial siswa sebesar 51.16% yang termasuk di 

dalam kategori rendah sebelum di berikan treatment.” Selain itu hasil-hasil 

penelitian lain yang mengungkap tentang perbedaan tingkat prososial antara 

sekolah umum dan sekolah berbasis agama seperti halnya hasil penelitian 
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Kurniawan (2014:5) Terdapat perbedaan perilaku prososial antara siswa yang 

berasal dari Madrasah Aliyah Asy Syarifah Mranggen Demak dan siswa yang 

berasal dari SMA Ronggolawe Semarang yaitu “perilaku siswa Madrasah Aliyah 

Asy Syarifah lebih tinggi sebesar 124,94 dibanding dengan rata-rata perilaku 

prososial pada SMA Ronggolawe semarang sebesar 119,21 dengan perbedaan 

rata-rata 5,739.”   

Kemudian Berdasarkan hasil penelitian Murnita (2016:16) menunjukkan 

di SMK Negeri 1 Batangan “rata-rata tingkat perilaku pro-sosial siswa sebelum 

pelaksanaan tindakan perilaku sekor kategori pro-sosial siswa 51,7 kurang dari 

hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat perilaku pro-sosial siswa masih 

termasuk rendah” sehingga masih dibutuhkan layanan khusus untuk 

meningkatkan perilaku prososial siswa tersebut.  

Hal yang serupa juga didapat dari hasil penelitian Arsyad (2013:13)  

menunjukkan adanya perbedaan perilaku prososial ditinjau dari pendidikan 

pondok pesantren dan umum. “Siswa yang menempuh pendidikan pondok 

pesantren memiliki mean sebesar 104,48 sedangkan siswa tang menempuh 

pendidikan umum memiliki mean 98,61. Sekor t adalah 23,360 dengan 

signifikansi sebesar 0.021 (p < 0.005).” Intensitas  pengajaran agama di sekolah 

swasta berbasis agama ini jauh lebih banyak,  namun hal  tersebut   tidak   dapat 

dijadikan patokan   bahwa  semua   siswa  dapat  bersikap pemaafan dan prososial 

serta menanamkan ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan. 

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan salah satu guru BK di SMP 

Nasional Kecamatan Pati pada bulan Mei 2017 menunjukkan bahwa tingkat 
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prososial siswa masih rendah dimana siswa masih memilih-milih teman ketika 

ingin menolong, siswa juga kurang bisa menghargai teman yang lain yang sedang 

maju di depan kelas, beberapa siswa juga masih banyak yang belum bertanggung 

jawab ketika ada pekerjaan kelompok dan memasrahkan pada teman kelompok 

yang lain, beberapa siswa juga sering ketahuan mencontek ketika ulangan. 

Pada permasalahan ini peran sekolah dirasa sangat penting sebagai salah 

satu upaya dalam membantu para peserta didiknya untuk mengembangkan sikap 

pemaafan dan prososial siswa karena mengingat dampak negatif yang akan 

ditimbulkan jika siswa tidak mengembangkan sikap pemaafan dan prososial 

dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu komponen sekolah yang 

berkepentingan untuk membangun karakter yang baik pada siswanya dalam hal 

ini pemaafan dan prososial yaitu konselor di sekolah. Sesuai dengan tujuan utama 

dari pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menurut Myres dalam 

Prayitno (2004:114) yang “membantu individu (dalam hal ini siswa) untuk 

mengembangkan perubahan-perubahan positif pada diri individu tersebut dalam 

mencapai kehidupan efektif sehari-hari (KES).” 

Mengingat pentingnya penanaman sikap dan karakter yang pemaaf dan 

prososial pada siswa, dan masih minimnya penelitian yang memfokuskan tentang 

pemaafan dan prososial maka peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada hal 

pemaafan  dan prososial, selain itu skema masyarakat yang sedang berkembang 

saat ini biasanya banyak yang menganggap bawasannya sekolah yang berbasis 

agama lebih unggul di dalam mengembangkan sikap pemaafan dan perilaku 

prososial siswanya dibandingkan dengan sekolah umum.  Oleh karena itu penulis 
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ingin membuktikan kebenaran tersebut melalui penelitian yang berjudul tenang 

“Perbedaan Tingkat Pemaafan dan Prososial Siswa antara Sekolah Umum dan 

Siswa Sekolah Berbasis Agama pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Se-

Kecamatan Pati.” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Bagaimana tingkat pemaafan dan prososial siswa sekolah umum pada 

jenjang sekolah menengah pertama se-Kecamatan Pati tahun ajaran 

2016/2017 ? 

1.2.2 Bagaimana tingkat pemaafan dan prososial siswa sekolah berbasis agama 

pada jenjang sekolah menengah pertama se-Kecamatan Pati tahun ajaran 

2016/2017 ? 

1.2.3 Adakah perbedaan tingkat pemaafan dan prososial antara siswa sekolah 

umum dan siswa sekolah berbasis agama pada jenjang sekolah menengah 

pertama se-Kecamatan Pati tahun ajaran 2016/2017 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat pemaafan dan prososial antara siswa sekolah umum dan siswa 

sekolah  berbasis agama pada jenjang sekolah menengah pertama se-Kecamatan 

Pati tahun ajaran 2016/2017.  
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1.3.2 Tujuan Khusus  

(1) Untuk menganalisis tingkat pemaafan dan prososial siswa sekolah umum 

pada jenjang sekolah menengah pertama se-Kecamatan Pati tahun ajaran 

2016/2017. 

(2) Untuk menganalisis tingkat pemaafan dan prososial siswa sekolah berbasis 

agama pada jenjang sekolah menengah pertama se-Kecamatan Pati tahun 

ajaran 2016/2017. 

(3) Untuk mengetahui perbedaan tingkat pemaafan dan prososial antara siswa 

sekolah umum dan siswa sekolah berbasis agama pada jenjang sekolah 

menengah pertama se-Kecamatan Pati tahun ajaran 2016/2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

(1) Menambah khasanah pengetahuan kepada dunia pendidikan salah satunya 

dalam bimbingan dan konseling tentang sikap pemaafan dan perilaku 

prososial siswa.  

(2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam 

mengadakan penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

(1) Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman 

terkait permasalahan yang diteliti. 
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(2) Bagi guru BK/Konselor Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada konselor 

disekolah sebagai alternatif pemecahan masalah siswa dalam hal 

mengembangkan sikap pemaafan dan prososial siswa sehingga mampu 

merencanakan layanan konseling yang tepat sesuai dengan kondisi sekolah. 

(3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya dalam mencari treatment/layanan konseling yang tepat dalam 

mengembangkan sikap pemaafan dan prososial siswa. 

 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk mempermudah dalam menelaah skripsi ini, maka dalam 

penyusunannya dibuat sistematika sebagai berikut:  

Bagian awal berisi halaman judul, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dafar tabel, dan daftar lampiran. 

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

Bab 2 Kajian Teori, berisi kajian mengenai landasan teori yang mendasari 

penelitian yang berisi penelitian terdahulu, kajian teoritis mengenai pemaafandan 

prososial. Adapun teori pemaafan berupa: pengertian, indikator-indikator, bentuk-

bentuk, proses, manfaat, dampak negatif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
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pemaafan. Sedangkan teori prososial berupa: pengertian, indikator-indikator, 

motivasi di dalam mengembangkan prososial, proses terjadinya prososial, serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi prososial.  

Bab 3 Metode Penelitian, pada bab ini berisi uraian metode penelitian 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Metode penelitian ini meliputi jenis 

penelitian, desain penelitian, variabel penelitian populasi dan sampel penelitian, 

metode dan alat pengumpul data, serta analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil 

penelitian yang berupa persiapan penelitian, penyajian data, analisis data serta 

pembahasan hasil penelitian. 

Bab 5 Penutup, bab ini berisi tentang penyajian simpulan hasil penelitian 

dan penyajian saran sebagai implikasi dari penelitian yang diakhiri dengan daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung.  
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

 

Tinjauan pustaka merupakan kajian secara teoritis yang akan dipakai 

sebagai dasar penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang 

mendasari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu,  pemaafan, prososial sekolah 

umum dan sekolah berbasis agama.  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian 

yang dilakukan yaitu “Perbedaan Tingkat Pemaafan dan Prososial antara Siswa 

Sekolah Umum dan Siswa Sekolah Berbasis Agama pada Jenjang Sekolah 

Menengah  Pertama Se-Kecamatan Pati” terlebih dahulu dipaparkan mengenai 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun 

beberapa hasil penelitiannya sebagai berikut: 

1. Penelitian Munthe (2013:3) dengan judul “Perbedaan Forgiveness Ditinjau 

Dari Tipe Kepribadian Remaja Yang Orangnya Bercerai Di Kecamatan 

Medan Timur” dengan hasil penelitian diketahui bahwa ada perbedaan 

forgiveness yang signifikan diantara remaja yang memiliki tipe 

kepribadian neuroticisme, openess to experiece, ekstraversion, agreeable 

dan conscientiousness. Dimana kepribadian ekstraversion memiliki tingkat 

pemaafan yang tinggi dibanding dengan tipe kepribadian yang lain. 
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2. Penelitian Paramitasari (2012:2) dengan judul “Hubungan Antara 

Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Memaafkan Pada Remaja 

Akhir” dengan hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara kematangan emosi dengan kecenderungan memaafkan 

pada remaja aktif. Terjadi korelasi yang postif sehingga semakin tinggi 

kematangan emosi maka semakin tinggi kecenderungan memaafkan, 

begitu pula sebaliknya. 

3. Penelitian Ghuzairoh (2015:3) dengan judul “Perbedaan Forgiveness 

Ditinjau Dari Jenis Kelamin Pada Budaya Jawa” didapatkan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kekuatan 

karakter dan kebahagiaan pada suku jawa. Tingkat kebahagiaan orang 

jawa, mayoritas berada pada tingkat tinggi. Kekuatan karakter secara 

bersamaan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kebahagiaan 

sebesar 48,6%, sedangkan 7 kekuatan yang paling menyumbang salah satu 

diantaranya pengammpunan (forgiveness). 

4. Penelitian Lidia (2015:4) dengan judul “Hubungan Antara Kecerdasan 

Emosi Dengan Sikap Memaafkan  Pada Siswa SMA Muhamadiyah 2 

Palembang” hasil penelitan ini adalah ada hubungan antara kecerdasan 

emosi dengan sikap memaafkan pada siswa kelas X dan XI SMA 

Muhamadiyah 2 Palembang yang menunjukkan hasil r = 0,127 dan (p) 

sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan emosi dengan sikap memaafkan. 
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5. Penelitian Arsyad (2013:13) dengan judul “Perbedaan Perilaku Prososial 

Siswa Pondok Pesantren X Dan Siswa Smp Negeri Y Di Yogyakarta” 

dengan Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perilaku prososial 

ditinjau dari pendidikan pondok pesantren dan umum. Siswa yang 

menempuh pendidikan pondok pesantren memiliki mean sebesar 104,48 

sedangkan siswa yang menempuh pendidian umum memuliki mean 98,61. 

Sekor t adalah 23,360 dengan signifikansi sebesar 0.021 (p < 0.005) 

6. Penelitian Harefa (2014:5) dengan judul “Perbedaan Perilaku Prososial 

Siswa Madrasah Aliyah Berbasis Pondok Pesantren Dan Sekolah 

Menengah Umum (SMU)” didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan 

perilaku prososial antara siswa yang berasal dari Madrasah Aliyah Asy 

Syarifah Mranggen Demak dan siswa yang berasal dari SMA Ronggolawe 

Semarang yaitu perilaku siswa Madrasah Aliyah Asy Syarifah lebih tinggi 

sebesar 124,94 dibanding dengan rata-rata perilaku prososial pada SMA 

Ronggolawe semarang sebesar 119,21 dengan perbedaan rata-rata 5,739.   

7. Penelitian Murnita (2016:16) dengan judul “Upaya Meningkatkan Perilaku 

Prososial Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Metode 

Sosiodrama” didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMK 

Negeri 1 Batangan Rata-rata tingkat perilaku prososial siswa sebelum 

pelaksanaan tindakan perilaku sekor kategori prososial siswa 51,7 kurang 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat perilaku prososial siswa 

masih termasuk kategori kurang sehingga masih dibutuhkan layanan 

khusus untuk meningkatkan perilaku pro-sosial siswa tersebut. 
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8. Penelitian Kusumaningrum (2014:82) dengan judul “Meningkatkan 

Perilaku Prososial Rendah Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan 

Teknik Sosiodrama Pada siswa kelas VII SMP Negeri 21 Semarang Tahun 

Ajaran 2013/2014.” Berdasarkan penelitiannya di SMP Negeri 21 

Semarang didapatkan hasil bahwa tingkat prososial siswa sebesar 51.16% 

yang termasuk di dalam kategori rendah sebelum diberikan treatment.  

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa pemaafan dan 

prososial yang merupakan salah satu aspek penting yang harus dikuasai oleh 

semua peserta didik, oleh karena itu penelitian ini akan mengungkap seberapa 

besar tingkat pemaafan dan prososial siswa yang berlatar belakang dari sekolah 

umum dan sekolah berbasis agama.  

2.2 Pemaafan 

2.2.1 Pengertian Pemaafan (Forgieveness) 

Pemaafan atau forgiveness menurut Dayakisni (2009:170) mengandung 

pengertian sebagai berikut: 

Tidak hadirnya afek, penilaian dan perilaku negatif serta hadirnya respon 

secara kognitif, afektif maupun perilaku yang positif terhadap pelaku yang 

telah berlaku tidak adil atau menyakitkan. Individu-individu yang 

digambarkan sebagai memberi maaf jika menghambat respon membalas 

atau destruktif, dan menggantinya dengan perilaku yang positif misalnya 

mengakui determinan situasional yang menyebabkan pelaku (kognisi), 

merasa simpati, empati, atau kasihan kepada pelaku (afek), dan 

meningkatnya motivasi resolusi atau berkemauan baik terhadap pelaku.”  

 

 Berikut adalah pendapat dari Denmark (2008:15) tentang pemaafan 

sebagai berikut:  

“Forgiveness is a process (or the result of a process) that involves a change 

in emotion and attitude regarding an offender. Most scholars view this an 

intentional and voluntary process, driven by a deliberate decision to forgive 
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(6, 8, 26, 38). This process results in decreased motivation to retaliate or 

maintain estrangement from an offender despite their actions, and requires 

letting go of negative emotions toward the offender” 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui pengampunan atau pemaafan 

adalah proses (atau hasil dari suatu proses) yang melibatkan perubahan emosi dan 

sikap mengenai pelaku. Ini merupakan sebuah proses yang disengaja dan sukarela, 

didorong oleh keputusan yang disengaja untuk memaafkan. Hasil dalam proses ini 

menurunkan motivasi untuk membalas dendam atau meskipun pelaku 

mempertahankan tindakan keterasingan mereka, dan melepaskan emosi negatif 

terhadap pelaku.  

Sementara itu menurut Bono (2006:1)  menyatakan bahwa “pemaafan 

adalah respon psikologis yang positif untuk menyakiti interpersonal, dan syukur 

adalah respon psikologis yang positif untuk manfaat interpersonal.” Selain itu 

menurut Berry dan Worthington dalam Bono (2006:2) menyatakan sebagai 

berikut“pemaafan adalah (suatu sifat yang merupakan kesediaan untuk 

memaafkan ketika seseorang dirugikan oleh orang lainnya) terkait dengan 

menurunkan kortisol reaktivitas ketika orang membayangkan hubungan dekat 

pasangan.” 

Selanjutnya definisi pemaafan menurut pendapat dari McCullough et al., 

dalam Dayakisni (2009:190) adalah sebagai berikut. 

Pemaafan adalah sejumlah perubahan motivasional seseorang yang 

menjadi: (a) berkurangnya motivasi untuk membalas melawan pihak 

yang menyerang; (b) berkurangnya motivasi untuk mempertahankan 

keterpisahan dari penyerang; (c) meningkatkan motivasi dengan 

konsiliasi dan kemauan baik (goodwill) kepada penyerang meskipun 

tindakan penyerang menyakitkan. 
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Memaafkan menurut Gani (2011:21) adalah “state of mind yang melibatkan 

pikiran, perasaan dan tindakan tertentu.” Pikiran yang mempersepsi bahwa pada 

suatu peristiwa:ada seseorang atau sesuatu yang melakukan ketidakadilan pada 

diri anda. Anda kemudian lebih memilih menjadi objek ketimbang menjadi 

subjek.” 

Definisi pemaafan menurt Joanna North dalam  Afif (2015:33) menyatakan 

bahwa: 

Pemaafan tidak bermaksud menghilangkan fakta-fakta dari sebuah 

pelanggaran. Ia tetap memberi pengakuan bahwa pelanggaran tersebut 

memang benar-benar terjadi, sebab hanya dengan begitu pemaafan baru 

mungkin bisa diberikan. Yang hendak dihilangkan pemaafan bukanlah 

tindak pelanggarannya, melainkan kerusakan yang ditimbulkannya dalam 

sebuah hubungan. Dari perspektif korban, pemaafan diharapkan mampu 

mengurangi dampak buruk pelanggaran terhadap konsep diri serta kesehatan 

mentalnya, selain itu juga membantu memulihkan kerusakan hubungan 

dengan pelanggar.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemaafan yaitu proses (atau hasil dari suatu 

proses) yang  berupa respon interpersonal psikologis yang positif, dan syukur 

melibatkan perubahan emosi dan sikap mengenai pelaku. Ini merupakan sebuah 

proses yang disengaja dan sukarela, didorong oleh keputusan yang disengaja 

untuk memaafkan serta suatu sifat yang bersedia untuk memaafkan ketika 

seseorang dirugikan oleh lainnya. Dalam memaafkan bukan berarti melupakan 

fakta pelanggaran yang ada tapi justru memberikan pengakuan pada pelanggaran 

tersebut dan melupakan kerusakan-kerusakan atau dampak yang terjadi dari 

peristiwa tersebut. 
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2.2.2 Indikator-Indikator Pemaafan  

Dalam upaya mengembangkan pemaafan perlu diperlihatkan indikator-

indikator di dalam pemaafan itu sendiri sebagaimana pendapat dari McCullough 

dalam Dayakisni (2009:190) diantaranya: “(1) berkurangnya motivasi untuk 

membalas melawan pihak yang menyerangnya; (2) berkurangnya motivasi untuk 

mempertahankan keterpisahan dari penyerang; dan (3) meningkatnya motivasi 

dengan konsiliasi dan kemauan baik (good will) kepada penyerang.”  

Adapun penjelasan lebih lengkapnya tentang ketiga indikator-indikator 

pemaafan menurut McCullough.,dkk dalam Lidia (2015:17) diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Avoidance Motivation 

Semakin menurun motivasi untuk menghindari pelaku, membuang 

keinginan untuk menjaga kerenggangan (jarak) dengan orang yang telah 

menyakitinya. 

b. Revenge Motivation 

Semakin menurun motivasi untuk membalas dendam  terhadap suatu 

hubungan mitra, membuang keinginan untuk membalas dendam terhadap 

orang yang telah menyakiti  

c. Benevolence Motivation 

Semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai dengan 

pelaku meskipun pelanggarannya merupakan tindakan berbahaya, 

keinginan untuk berdamai atau melihat well being orang yang 

menyakitinya.  



20 
 

 
 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Pemaafan  

Bentuk bentuk pemaafan menurut Afif (2015:95-104) diantaranya sebagai 

berikut  : 

(1) Pemaafan palsu, seseorang telah berusaha memberikan pemaafan serta 

mendapat dukungan dari orang-orang terdekat, tetapi belum mampu 

menyembuhkan luka batinnya meskipun diawal sudah mencoba 

memaafkan. 

(2) Pemaafan diam-diam (silent forgiveness). Pada hal ini pemaafan hanya 

terjadi pada dimensi intrapersonal tanpa melibatkan dimensi intrapersonal. 

Seseorang mungkin telah sungguh-sungguh memafkan pelanggar, artinya 

berhasil membebaskan diri dari amarah dan dendam serta dorongan untuk 

menuntut keadilan. Namun korban tidak menunjukkanya dalam perbuatan 

dan membiarkan pelanggar tidak mengetahui apakah pemaafan sudah 

diberikan apa belum.  

(3) Pemaafaan total (Total forgiveness). Terjadi ketika baik di dimensi 

intrapersonal maupun interpersonal telah berlangsung pemaafan. 

Komitmen korban untuk menyembuhkan luka-luka batinnya dan 

memperbaiki hubungan mendapatkan tanggapan positif dari pelanggar 

dalam bentuk sikap yang sungguh-sungguh untuk meminta maaf dan 

bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, atau sebaliknya, 

pelangar lebih dulu megambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan dan 

disambut dengan pemaafan tulus.  
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(4) Tiada pemaafan (no forgiveness) model ini menggambarkan korban dan 

pelanggar yang sama-sama tidak memiliki komitmen untuk menempuh 

pemaafan. Peristiwa pelanggaran serta serta dampak-dampak buruk yang 

ditimbulkan dibiarkan begitu saja, sehingga berpotensi menimbulkan 

pelanggaran berikutnya atau pembalasan dari korban.   

2.2.4 Proses Terjadinya Pemaafan  

Enright dan Gayle dalam Ghuzairoh (2015:3) “mengembangkan suatu 

model proses dalam pemaafan. Model tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan 

perilaku yang terjadi dalam proses pemaafan.” Proses tersebut dibagi ke dalam 

empat fase dinataranya sebagai berikut: 

a) fase membuka kembali (Uncovering Phase), yaitu ketika seseorang 

merasa sakit hati dan dendam. 

b) fase memutuskan (Decision Phase), yaitu seseorang memulai berpikir 

rasional dan memikirkan kemungkinan untuk pemaafan. Pada fase ini 

individu belum pemaafan sepenuhnya.  

c) fase bekerja (Work Phase), yaitu adanya tindakan secara aktif memberikan 

pemaafan kepada orang yang bersalah.  

d) fase pendalaman (Outcame atau Deeping Phase), yaitu internalisasi 

kebermaknaan dari proses forgiveneess pada fase inilah individu 

memahami bahwa dengan pemaafan dirinya akan memberi manfaat untuk 

diri sendiri, orang lain dan lingkungannya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

pemaafan adalah (1) fase membuka kembali (Uncovering Phase), (2) fase 
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memutuskan (Decision Phase), (3) fase bekerja (Work Phase), dan (4) fase 

pendalaman (Outcame atau Deeping Phase).  

2.2.5 Manfaat Pemaafan (Forgiveness) 

Berikut ditemukan beberapa manfaat dari pemaafan menurut para ahli 

salah satunya menurut Denmark (2008:12) menyatakan bahwa: 

Pemaafan membantu penyembuhan psikologis melalui perubahan positif 

yang mempengaruhi; (2) meningkatkan kesehatan fisik dan mental; (3) 

mengembalikan rasa kekuatan pribadi korban; (4) membantu mewujudkan 

rekonsiliasi antara tersinggung dan pelaku; (5) mempromosikan harapan 

untuk penyelesaian konflik antar kelompok dunia nyata; (6) menyebabkan 

dampak membaik; (7) menurunkan tingkat penyakit kejiwaan; (8) 

menurunkan respons stres fisiologis: sehingga meningkatkan kesejahteraan 

fisik: dan mengarah pada rasa kontrol pribadi yang lebih besar; (9) 

memudahkan pemulihan kedekatan hubungan. 

 

Selain pendapat di atas, pendapat lain dari Bono (2006:3) menyatakan 

bahwa: 

Manfaat pengampuanan (pemaafan) menunjukkan peningkatan harga diri, 

rendah tingkat depresi dan kecemasan, pengampunan dapat menyebabkan 

peningkatan berpikir optimis dan menurun keputusasaan, meningkat self-

efficacy, tingkat yang lebih tinggi dari dukungan sosial dan emosional 

yang dirasakan, dan untuk beberapa rasa yang lebih besar kesadaran 

transenden dan persekutuan dengan Allah (Tuhan); meningkatkan 

kesehatan fisik, meminimalkan konsekuensi negatif bahaya antarpribadi 

bagi kesehatan masyarakat, kesejahteraan, dan hubungan sosial. 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bawasannya 

manfaat dari forgiveess diataranya: (1) membantu penyembuhan psikologis 

melalui perubahan positif dalam mempengaruhi; (2) meningkatkan kesehatan fisik 

dan mental; (3) mengembalikan rasa korban dari kekuatan pribadi; (4) membantu 

membawa rekonsiliasi antara tersinggung dan pelak; (5) mempromosikan harapan 

untuk resolusi konflik antar kelompok dunia nyata; (6) mengarah ke perbaikan 
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mempengaruhi; (7) menurunkan tingkat penyakit jiwa; (8) menurunkan respon 

stres fisiologis; dengan demikian meningkatkan kesejahteraan fisik dan mengarah 

ke rasa yang lebih besar dari kontrol pribadi; (9) memfasilitasi pemulihan 

hubungan kedekatan; (10) peningkatan harga diri; (11) rendah tingkat depresi; 

(12) menurunkan kecemasan; (12) peningkatan berpikir optimis dan menurun 

keputusasaan; (13) meningkat self-efficacy. 

2.2.6 Dampak Negatif Unforgiveness 

Ketidak mampuan memaafkan menurut Fitriana (2013:101-104)  dapat 

memberikan berbagai dampak negatif, baik secara fisik, mental (emosional), 

spiritual maupun sosial, yaitu: 

(1) Dampak fisik  

Secara fisik orang yang marah akan menjadikan jantungnya berdetak lebih 

cepat, mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan cepat pula, nafas terasa susah 

(tersengal-sengal), mata melotot merah, pikiran terkunci mati, hati tidak 

berfungsi, dan yang mengalir dalam tubuh hanya keinginan untuk berbuat negatif. 

Jika hal itu berlanjut dan tidak segera membuka hati untuk memaafkan, akibatnya 

bisa menjadi sumber pemicu berbagai penyakit. Kemudian muncul kelelahan, 

kecemasan, dan was-was dalam menganggu beban masalah sehingga jantung 

berpacu lebih cepat dan tekanan darah menjadi tinggi.  

Ada beberapa orang yang melampiaskan kemarahan dan dendamnya 

dengan cara mengonsumsi makanan secara berlebihan sehingga yang terjadi 

adalah kegemukan. Disamping penampilan menjadi tidak bagus, kegemukan 

menjadi sarang berbagai penyakit untuk tubuh. Ada juga yang sebaliknya, tidak 
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mau makan ketika memendam suatu masalah. Badanpun menjadi kurus dan 

berpenyakitan.  

(2) Dampak mental (emosi)  

Orang yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain dan 

membiarkan gemuruh di dalam dadanya rasa amarah dan dendam akan membawa 

akibat hati dan pikirannya hanya capek memikirkan orang yang membuatnya 

masalah. Pikiran akan terfokus pada si pembuat masalah sehingga pikiran terasa 

tumpul untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Hati telah diselimuti 

dengan amarah dan dendam sehingga  pikiran hanya terlintas  hanya sesuatu yang 

negatif, hati yang terasa hanya kepedihan, penyesalan, dan hal-hal negatif lainnya. 

Ada juga orang yang melampiaskan kemarahannya dengan tindakan anarkis 

misalnya berteriak-triak, memukul tembok dan sebagainya yang hanya 

menyelesaikan masalah sementara saja.  

(3) Dampak spiritual  

Bagi individu yang hanya mengumbar kemarahan dan dendam serta tidak 

memaaafkan akan menjadikan “manusia yang selalu haus dengan adu domba, 

dosa dan maksiat.” Individu tersebut akan menampakkan perilaku-perilaku yang 

hina, tercela dan jauh dari rahmat Tuhannya. Dengan tidak memaafkan berarti 

individu tersebut tidak mampu mengambil hikmah dari permasalahan yang 

menghampirinya, permasalahan tersebut tidak menjadikannya lebih mulia dan 

bermartabat justru sebaliknya menjadi semakin jauh tertunduk hina dalam 

kehidupannya.  
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(4) Dampak sosial  

Emosi negatif yang muncul dari ketidakmampuan memaafkan, 

memunculkan pribadi yang tidak baik, akibatnya berdampak pada rusaknya 

persahabatan, putusnya persaudaraan, dan hilangnya keharmonisan di dalam 

masyarakat, dan hilangnya indahnya berprestasi.  

2.2.7 Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Pemaafan 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pemberian maaf (interpersonal 

forgiving) menurut McCullough et al. dalam Dayakisni (2009:191-192) 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Variabel kognisi sosial (afektif) 

Berkaitan dengan cara berpikir dan merasa dari individu yang dilukai 

(korban) tentang penyerangan dan serangan. Variabel ini merupakan faktor 

yang kuat dan langsung pengaruhnya pada pemaafan. Misalnya: empati, 

afektif, penilaian tentang tanggung jawab dan kesalahan, niat yang 

dipersepsikan, merenungkan tentang serangan (rumination). Dengan 

demikian, korban akan lebih mudah memaafkan pelaku yang 

menyakitinya jika orang tersebut merasa iba atau kasihan, jika individu 

tersebut mengatribusikan pelaku berbuat demikian karena tidak sengaja 

(tidak ada niat untuk menyakiti), jika kesalahan dipersepsi korban tidak 

berat, dan tidak diingat-ingat terus kejadian itu. Variabel-variabel kognisi 

sosial ini termasuk yang paling dekat hubungannya dengan pemaafan.  

2. Sifat atau bentuk dari serangan 
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Lebih jelasnya yaitu tentang persepsi tentang keparahan (beratnya) 

serangan mempengaruhi pemaafan. Serangan yang lebih berat menjadi 

sulit untuk dimaafkan. Sebagai tambahan, sejauh mana penyerang 

meminta maaf dan mencari pemaafan untuk serangannya itu (apologi) 

adalah determinan lain yang berkaitan dengan pemaafan, sebab permintaan 

maaf mungkin mendorong korban untuk membuat atribusi yang lebih 

positif terhadap perilaku penyerang (misalnya pelaku mungkin tidak 

sengaja) atau menurunkan kesimpulan negatif tentang penyerang serta 

memfalitasi empati.  

3. Kualitas dari hubungan interpersonal  

Variabel yang dipertimbangkan dalam hal ini sebagian besar terbentuk 

oleh teori interpendensi, yaitu kedekatan, kepuasan dan komitmen, jika 

korban memiliki komitmen hubungan yang tinggi dengan pelaku akan 

lebih mempermudahnya untuk memberi maaf. 

4. Ciri-ciri kepribadian atau proses kognitif 

Proses kepribadian mempengaruhi pemaafan dengan mempermudah gaya 

hubungan tertentu atau kecenderungan untuk mengalami beberapa kognisi 

(atribusi) atau afek (empati) dalam menanggapi suatu serangan 

interpersonal atau penyerang. Demikian juga variabel seperti religiusitas 

memperkuat pandangan tentang pemaagan sebagai alat normatif untuk 

menyelesaiakan pelanggaran interpersonal.  

Selain itu, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan menurut Afif 

(2015:158-187) diantaranya: 
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1. Dilihat dari kecenderungan korban melihat dirinya sendiri  

a. Pertama, Model kelekatan (attachment model). Secara naluriah 

seseorang terlahir dengan membawa dorongan untuk menciptakan 

kelekatan dengan orang lain di sekitar yaitu lingkungan keluarga dan 

sosial. 

b. Kedua, kepekaan (sensitivity). Pri orang badi dengan tingkat kepekaan 

tinggi diprediksi memiliki kecenderungan untuk sulit memaafkan. 

c. Ketiga, stabilitas harga diri (stability of self-esteem). Sebagian orang 

menganggap bahwa dengan harga diri yang tinggi akan menyelesaikan 

semua masalah, ternyata tidak selamanya begitu, nyatanya orang yang 

memiliki harga diri terlalu tinggi cenderung kesulitan membangun 

hubungan interpersonal dengan baik sebab ia telah terbiasa 

menggunakan ekspektasi yang tinggi untuk orang lain, sehingga orang 

lain menjadi terbebani. 

d. Keempat, gaya mencerna sebuah kejadian (Rumination). Secara 

operasional rumination dapat didefinisikan sebagai bentuk berpikir 

repetitif tentang sebuah kejadian beserta konsekuensi-konsekuensi bagi 

seseorang. Adapun masing-masing orang itu sendiri memiliki cara 

yang berbeda dalam melakukannya. Ada dua gaya mencerna kejadian 

diantaranya mencerna kejadian secara positif (positive rumination) dan 

gaya mencerna kejadian secara negatif (negative rumination), dimana 

umumnya ruminasi berlangsung secara otomatis. 
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e. Kelima, narsisme (narcissism), narsisme merupakan pemujaan 

terhadap dirinya sendiri yang menjadi prediktor munculnya 

kecenderungan untuk tidak memaafkan karena orang yang 

memilikinya akan melihat semua pelanggaran yang ditunjukkan 

kepadanya sebagai ketidakadilan yang tidak pantas diterima. 

f. Keenam, kebanggaan (pride). Orang-orang yang menilai dirinya 

terlalu tinggi (sehingga melahirkan ilusi) akan  mudah bereaksi 

terhadap setiap pelanggaran yang mereka alami tidak terkecuali untuk 

pelanggaran ringan.  

2. Dilihat dari sifat-sifat afektif korban: 

a. Pertama, sifat mudah melupakan pelanggaran 

b. Kedua, sifat mudah marah dan takut 

c. Ketiga, sifat mudah malu dan bersalah 

d. Keempat kecenderungan pembalas dendam 

3. Faktor kognitif-motivasional korban 

a. Pertama, pandangan terhadap kebaikan. Tidak semua korban 

pelanggaran setuju dengan gagasan bahwa pemaafan merupakan 

langkah terbaik untuk menyudahi konflik, terutama bagi mereka yang 

terobsesi dengan keadilan dan penuntutan ganti rugi. 

b. Kedua, kecenderungan untuk memaknai peristiwa secara positif. 

Melihat sebuah pelanggaran dengan sudut pandang yang luas 

cenderung tidak akan mudah dikuasai oleh amarah. Orang seperti ini 

memiliki kemampuan menarasikan ulang secara berbeda sebuah 
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pelanggaran. Perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kondisi bahwa 

sekarang ini sedang menderita dan dirugikan melainkan melihat 

peristiwa tersebut dalam hubungannya dengan peristiwa hidup yang 

lainnya. 

c. Ketiga, menghindari konflik dan mengabaikan emosi-emosi negatif 

4. Dilihat dari kecenderungan orientasi hubungan Korban-pelanggar 

a. Kecerdasan emosional 

b. Nilai-nilai dalam hubungan 

c. Komitmen terhadap hubungan 

d. Kesediaan korban untuk berhubungan 

5. Faktor yang berhubungan antara dorongan spiritual dengan pemaafan 

a. Harapan  

b. Keyakinan terhadap nilai-nilai religius 

c. Komitmen terhadap religiositas 

d. Sengketa religius 

e. Persepsi tentang pemaafan Tuhan 

6. Adapun faktor emosional yang dapat mempengaruhi proses pemaafan 

menurut Bono (2006:7) yaitu: “(a) empati, (b) pengakuan kelemahan dan 

kekurangan sendiri, (C) atribusi murah hati dan penilaian atas perilaku 

pelanggar, dan (d) ruminasi.”  

Adapun faktor lain yaitu faktor emosional yang dapat mempengaruhi 

proses pemaafan menurut Bono (2006:7) menyatakan bahwa: 

Factor cognitive and emotional factors that may be operative in 

facilitating or deterring forgiveness. These factors include: (a) empathy 
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for the transgressor, (b) recognition of one’s own flaws and shortcomings, 

(c) generous attributions and appraisals for the transgressor’s behavior, 

and (d) rumination. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan diantaranya: (1) empati, (2) 

rumination, (3) berat ringannya serangan, (4) apology/permintaan maaf, (5) 

kualitas hubungan interpersonal, (6) model kelekatan, (7) self-esteem, (8) 

narsisme, (9) keyakinan-keyakinan  terhadap nilai-nilai religius, dan (10) 

pengakuan kelebihan dan kekurangan diri sendiri.  

2.3 Prososial 

2.3.1 Pengertian Prososial 

Pengertian perilaku prososial menurut Baron (2003:92) adalah “suatu 

tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan 

suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan 

meungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong.” 

Selain itu pengertian prososial menurut Dayakisni (2009:175) menyatakan 

bahwa “perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang memberikan 

konsekwensi positif bagi si penerima, baik dalam bentuk materi, fisik ataupun 

psikologis tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas.”  

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan prososial yaitu 

suatu tindakan menolong yang memberikan konsekwensi positif bagi si penerima 

bantuan, dimana tindakan tersebut tanpa harus menyediakan keuntungan langsung 

pada orang yang melakukan tindakan tersebut,  dan memungkinkan melibatkan 

suatu resiko bagi orang yang menolong.  
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2.3.2 Indikator Indikator Prososial  

Menurut Eisenberg & Mussen dalam Dayakisni (2009:175) 

mengemukakan bahwa “perilaku prososial mencakup tindakan-tindakan: sharing 

(berbagi), cooperative (kerjasama), donating (menyumbang), helping   

(menolong), honesty (kejujuran), geneosity (kedermawanan) serta 

mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain.” 

          Selain itu sejumlah studi telah menunjukan bahwa individu yang memiliki 

empati akan menunjukan perilaku menolong. Orang-orang yang tinggi pada 

orientasi empati menunjukan lebih simpati dan menaruh perhatian pada orang lain 

yang sedang dalam kesusahan, menasir biaya menolog lebih rendah  dan sukarela 

bertidak prososial (Dahriani, 2007:52). 

          Menurut Mussen dalam Dahriani (2007:34) berpendapat bahwa bentuk-

bentuk perilaku prososial memiliki beberapa macam, diantaranya yaitu sebagai 

berikut :  

1) Berbagi (sharing), yaitu kesedian memberikan bantuan atau pertolongan 

kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan, baik berupa moril 

maupun materiil. Menolong meliputi membantu orang lain atau  

menawarkan sesuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain. 

2) Kerjasama (Cooperating), yaitu kesediaan untuk bekerja sama denagn 

orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Cooperating biasanaya  saling 

menguntungkan, saling memberi, saling menolong dan menenangkan.  

3) Bertindak jujur  (Honesty), yaitu kesediaan untuk melaukukan sesuatu 

seperti apa adanya, tidak berbuat curang terhadap orang lain.  
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4)  Dermawan (Donating), yaitu kesedian untuk memberikan secara sukarela  

sebagian barang miliknya kepada orang yang membutuhkannya.  

         Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti berpendapat bahwa 

indikator-indikator yang terkandung dalam perilaku prososial adalah (1) 

Menolong orang lain; (2) dermawan (donating); (3) Bekerjasama; (4) Empaty; 

dan (5) Kejujuran.  

         Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perilaku  prososial adalah perilaku menolong orang lain, mau 

berbagi, bekerjasama, empathy, dan jujur kepada orang lain sebagai suatu bentuk 

tindakan yang positif yang   dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari 

orang lain serta atas inisiatif diri sendiri yang dilakukan semata-mata hanya untuk 

memberikan bantuan atau menolong orang lain   tanpa mengharapkan imbalan 

apapun. 

2.3.3 Motivasi Melakukan Perilaku Prososial 

Motivasi untuk bertindak prososial menurut Dayakisni (2009:182) sebagai 

berikut: 

1. Empathy-Altruism Hyphothesis 

Seseorang yang menghayati apa yang dilami atau dirasakan korban 

(menumbuhkan empati) cenderung lebih tinggi untuk bertindak prososial 

dibanding dengan orang yang mengabaikan perasaan orang lain. Tanpa 

adanya empati, orang yang melihat keadaan darurat tidak akan melakukan 

pertolongan, jika ia mudah melepaskan diri dari tanggung jawab untuk 

memberikan pertolongan.  
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2. Negative State Relief Hyphothesis 

Pendekatan ini sering disebut juga Egoistic Theory, sebab menurut konsep 

ini perilaku prososial sebenarnya dimotivasi keinginan untuk mengurangi 

perasaan negatif yang ada dalam diri calon penolong, bukan untuk 

menyokong kesejahteraan orang lain. Jadi pertolongan hanya diberikan 

jika penonton mengalami emosi negatif dan tidak ada cara lain untuk 

menghikangkan perasaan tersebut kecuali dengan menolong korban.  

3. Empatic Joy Hyphothesis 

Dalam model ini perilaku prososial dimotivasi oleh perasaan positif ketika 

seseorang menolong. Ini terjadi jika hanya seseorang belajar dari dampak 

tindakan prososial tersebut. Sebagaimana pendapat dari Bandura yang 

dikutip oleh Dayakisni (209:183) bahwa orang dapat belajar bahwa 

melaukan tindakan menolong dapat memberinya hadiah bagi dirinya 

sendiri, yaitu membuat dia merasa bahwa dirinya baik.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga motivasi yang 

mempengaruhi perilaku prososial diantaranya: (1) Empathy-Altruism Hyphothesis, 

(2) Negative State Relief Hyphothesis, dan (3) Empatic Joy Hyphothesis. 

2.3.4 Proses Terjadinya Prososial 

Lima langkah penting Pengambilan keputusan untuk menolong pada 

keadaan darurat menurut Baron (2003:96-103) sebagai berikut: 

1. Menyadari adanya keadaan darurat 

Keadaan darurat tidak terjadi menurut jadwal, jadi tidak ada cara untuk 

mengantisipasi kapan atau dimana masalah yang tidak diharapkan terjadi. 
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Sehingga kita biasanya sedang melakukan sesuatu yang lain dan 

memikirkan hal-hal lain sama sekali ketika tiba-tiba ada kejadian tak 

terduga semisal kecelakaan di jalan  tol, dll. Fakta menarik menurut 

Darley dan Batson dalam Baron (2003:96) menyatakan bahwa “ketika 

seseorang dipenuhi oleh kekhawatiran-kekhawatiran pribadi, tingkah laku 

prososial cenderung tidak terjadi.  

2. Menginterprestasikan keadaan sebagai keadaan darurat 

Meskipun kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, kita hanya 

memiliki informasi yang tidak lengkap dan terbatas mengenai apa yang 

kita kira-kira sedangkan dilakukan oleh seseorang asing. Ketika orang 

yang potesial menolong tidak yakin sepenuhnya apa yang terjadi, mereka 

cenderung untuk menahan diri dan menunggu informasi lebih lanjut, yang 

memungkinkan menahan pertolongan tidak hanya karena terjadi 

pembagian tanggung jawab, tetapi juga karena merupakan hal  yang 

memalukan untuk membuat kesimpulan yang salah terhadap suatu situasi 

dan bertindak tidak tepat terhadapnya.  

3. Mengasumsikan bahwa adalah tanggung jawabnya untuk menolong 

Ketika individu memberikan perhatian kepada beberapa kejadian eksternal  

dan menginterprestasikannya sebagai situasi darurat, tingkah laku 

prososial akan dilakukan jika hanya orang tersebut mengambil tanggung 

jawab untuk menolong. 
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4. Mengetahui apa yang harus dilakukan 

Bahkan apabila bystander mencapai langkah 3 dan mengansumsikan 

adanya tanggung jawab, tidak ada hal berarti yang dapat dilakukan kecuali 

orang tersebut tahu bagaimana ia dapat menolong. Beberapa keadaan 

darurat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang tidak 

memiliki oleh kebanyakan bystander.  

5. Mengambil keputusan untuk menolong 

Bahkan jika tanggapan bystander pada setiap empat langkah pertama 

adalah jawabannya iya, pertolongan tidak akan diberikan kecuali mereka 

membuat keputusan akhir untuk bertindak. Pertolongan tahap akhir ini 

dapat dihambat oleh rasa takut (sering kali merupakan rasa takut yang 

realistik) terhadap adanya konsekuensi potensial.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya prososial 

diantaranya: (1) Menyadari adanya keadaan darurat; (2) Menginterprestasikan 

keadaan sebagai keadaan darurat; (3) Mengasumsikan bahwa adalah tanggung 

jawabnya untuk menolong; (4) Mengetahui apa yang harus dilakukan; dan (5) 

Mengambil keputusan untuk menolong. 

2.3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prososial 

Beberapa faktor situasional menurut Baron (2003:96-104) yang 

mendukung atau menghambat tingkah laku prososial: 

1. Daya tarik  

Faktor yang dapat meningkatkan ketertarikan bystander kepada korban 

akan meningkatkan kemungkinan terjadi respons prososial apabila 
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individu tersebut membutuhkan pertolongan. Penampilan memberikan 

sebuah contoh: korban yang menarik secara fisik mendapat lebih banyak 

pertolongan dibanding yang tidak menarik. Selain itu anda tidak akan 

terkejut dengan fakta bystander lebih mungkin menolong korban yang 

mirip dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan korban yang tidak 

mirip dengan dirinya. Kebanyakan orang yang dimintai bantuan adalah 

heteroseksual, dan mereka tidak terrtarik untuk menolong sesseorang yang 

orientasi sesksualnya berbeda dengan dirinya.  

2. Atribusi menyangkut tanggung jawab korban  

Pertolongan tidak diberikan secara otomatis ketika seseorang bystander 

mengansumsikan bahwa kejadian tersebut akibat kejadian tersebut akibat 

kesalahan si korban sendiri, terutama jika penolong yang potensial 

cenderung mengansumsikan bahwa kebanyakan kesialan dapat dikontrol. 

Jika demikian masalah di persepsikan sebagai kesalahan korban. Bahkan 

individu yang religius dapat menahan diri untuk menolong jika mereka 

mengatribusikan tanggung jawab tersebut pada korban sendiri.  

3. Model prososial: kekuatan dari contoh positif 

Dalam situasi darurat, kita mengindikasikan bahwa keberadaan bystander 

lainnya yang tidak berespons dapat menghambat tingkah laku menolong. 

Hal yang sama juga benarnya adalah keberadaan bystander yang 

menolong memberi model sosial yang kuat dan hasilnya adalah 

peningkatan dalam tinkah laku menolong diantara bystander lainnya.  
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Selain itu faktor lain yang  mempengaruhi yaitu motivasi dan moralitas 

yang terbagi menjadi tiga diantaranya Baron (2003:106) diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Egoisme 

Pertimbangan eksklusif terhadap kebutuhan serta kesejahteraan pribadi 

dan bukan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain dan melihat 

kepentingan pribadi.  

2) Self- interest 

Motivasi untuk terlibat dalam tingkah laku apapun yang menyediakan 

kepuasan terbesar. Kebanyakan orang termotivasi setidaknya sebagaian 

dipengaruhi oleh self-interest, dan banyak dari tingkah laku kita di 

dasarkan pada upaya mencari berbagai hal yang memberi kepuasan paling 

besar. Orang-orang yang memiliki motif ini sebagai motif utama tidak 

dipusingkan oleh pertanyaan benar dan salah atau adil dan tidak adil-

mereka hanya melakukan apa yang terbaik bagi diri mereka. 

3) Integrasi moral 

Motivasi untuk bermoral dan benar-benar terlibat dalam tingkah laku 

moral. Bagi mereka yang termotivasi degan integritas moral, pertimbangan 

akan kebajikan dan keadilan sering kali membutuhkan sejumlah 

pengorbanan self-interst untuk melakukan “hal yang benar” bagi orang 

yang bermoral, konflik antara self-interst dan integritas moral dapat 

diselesaikan dengan membuat pilihan bermoral, suatu pilihan yang juga 

dipengaruhi oleh adanya dukungan internal dan eksternal. Misalnya, 
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kemungkinan untuk membuat keputusan yang  bermoral meningkat ketika 

individu merefleksikan pada nilai-nilai pribandinya atau diingatkan oleh 

orang lain. Namun, kadang motif untuk bertingkah laku sesuai dengan 

integritas moral dapat dikalahkan dalam situasi tertentu dimana self-

interest menjadi sangat kuat.  

4) Hipokrisi moral 

Motivasi untuk terlihat bermoral selagi melakukan apa yang terbaik untuk 

menghindari kerugian yang dilibatkan dalam tindakan bermoral yang 

sebenarnya. kategori individu yang ketiga ini  yaitu mereka yang ingin 

terlihat bermoral sementara sebenarnya menghindari kerugian dari tingkah 

laku bermoral mereka dimotivasi oleh hipokrisi moral (moral hypocrisy).  

Adapun pendapat lainnya, faktor yang mempengaruhi prososial menurut 

Staub dalam Dayakisni (2009:176) terdapat beberapa faktor yang mendasari 

seseorang untuk bertindak prososial, yaitu: 

1. Self-again  

Harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan 

sesuatu,  misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut 

dikucilkan. 

2. Personal Values And Norms 

Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu 

selama mengalami sosialisasi dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut 

berkaitan dengan tindakan prososial, seperti berkewajiban menegakkan 

kebenaran dan keadilan serta adanya norma timbal balik. 



39 
 

 
 

3. Empathy  

Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman 

orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan 

pengambilalihan peran. Jadi persyaratan untuk mampu melakukan empati, 

individu harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan peran. 

Faktor situasonal dan personal yang berpengaruh pada perilaku prososial 

menurut Paliavin dalam Dayakisni (2009:176) terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kemungkinan terjadinya perilaku prososial diantaranya: 

1. Karakteristik situasional (seperti: situasi yang kabar atau samar-samar dan 

jumlah orang yang melihat kejadian; 

2. Karakteristik orang yang melihat kejadian (seperti: usia, gender, ras dan 

kemampuan untuk menolong); 

3. Karakteristik korban (seperti: jenis kelamin, ras, daya taik) 

Berikut akan dijelasan lebih detai mengengai faktor sitasional yang 

berpengaruh dalam perilaku prososial  dalam Dayakisni (2009:163-177) 

diantaranya: 

a. Kehadiran orang lain 

Ada dua kemungkinan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian yang yang 

pertama penelitian Latane dan Rodin menunjukkan ketika orang yang 

melihat keadaan darurat akan lebih suka memberikan pertolongan jika 

mereka dalam keadaan sendirian dari pada bersama orang lain. Sedangkan 

peneitian Staup menunjukkan kontradiksi ketika seseorang melihat 

keadaan darurat dalam keadaan berpasangan atau bersama orang lain maka 
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orang tersebut akan lebih suka bertindak prososial dibandingkan jika 

individu seorang diri sebab dengan kehadiran orang lain akan mendorong 

individu untuk lebih mematuhi norma-norma sosial yang dimotivasi oleh 

harapan mendapatkan pujian. 

b. Pengorbanan yang harus dilakukan  

Biasanya seseorang akan membandingkan anatara besarnya pengorbanan 

jika ia menolong (misalnya: perasaan bersalah, dikucilkan oleh masyarakat 

dan kemungkinan kehilangan hadiah). Jika pengorbanan untuk menolong 

rendah, sedangkan pengorbanan untuk tidak menolong tinggi, tindak 

pertolongan langsung akan terjadi. Jika pengorbanan untuk menolong 

tinggi kemungkinan seseorang akan melakukan pertolongan secara tidak 

langsung, atau mungkin akan melakukan interprestasi ulang secara 

kognitif terhadap situasi tersebut, begitu pula sebaliknya. 

c. Pengalaman dan suasana hati 

Seseorang akan lebih suka memberikan pertolongan pada orang lain 

apabila sebelumnya mengalami kesuksesann atau hadiah dengan 

menolong. Sedangakan pengalaman gagal akan menguranginya dalam 

perilaku prososial. 

d. Kejelasan dan stimulus 

Semakin jelas stimulus dari situasi darurat, akan meningkatkan kesiapan 

calon penolong untuk bereaksi. Sebaliknya, situasi darurat yang sifatnya 

samar-samar akan membingungkan dirinya dan membuatnya ragu-ragu. 
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Sehingga ada kemungkinan besar seseoraang tersebut untuk 

mengurungkan niatnya untuk memberikan pertolongan. 

e. Adanya norma-norma sosial 

Norma sosial yang beraitan dengan prososial adakah respirokal atau timbal 

balik, yaitu seseorang akan cenderung melakukan pertolongan kepada 

orang yang pernah menolongnya. Kemudian norma tanggung jawab sosial, 

biasanya dimasyarakat berlaku norma bahwa kita harus menolong 

seseorang yang membutuhkan pertolongan. 

f. Hubungan antara calon penolong dan si korban 

Makin jelas dan dekatnya hubungan antara calon penolong dengan calon 

penerima bantuan akan memberikan dorongan yang cukup besar pada diri 

calon penolong untuk lebih cepat bersedia terlibat secara mendalam dalam 

melakukan tindakan pertolongan. Kedekatan hubungan ini dapat terjadi 

karena pertalian keluaga, kesamaan latar belakang atau ras. 

Adapun faktor-faktor kepribadian yang mempengaruhi perilaku prososial 

menurut para ahli sebagaimana dikutp oleh Dayakisni (2009:179) yaitu:  

1. karakteristik orang orang yang memiliki kepribadian harga diri yang 

tinggi, rendahnya kebutuhan akan persetujuan orang lain, rendahnya 

menghindari tanggung jawab dan lokus kendali yang eksternal, 

2.  Selain itu adanya keyakinan dalam diri yang ikut andil dalam perilau 

prososial yaitu adanya keyakinan bahwa dunia itu adil dan dapat diprediksi 

bahwa perilaku yang baik perilaku yang baik akan memperoleh ganjaran 

dan perilaku yang jahat akan memperoleh hukuman, 
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3. Kemudian orang yang memiliki ciri-ciri berorientasi pada prestasi dan 

aserrtif serta berusaha keras untuk kompeten cenderung lebih prososial 

dan relatif  konsisten derajat perilaku prososialnya dalam berbagai situasi 

dibandingkan dengan individu yang memiliki ciri perasaan tidak aman, 

cemas dan tergantung, 

4. Selain itu anak-anak atau orang yang cenderung ekspresif khususnya 

ekspresif pada perasaan yang positif lebih cenderung prososial spontan 

dalam melakukan tindakan prososial baik di kelas maupun di situasi lain. 

Demikian juga sosiabilitas dan kesukaan berteman juga ditemukan 

berkorelasi dengan tindakan prososial,  

5. Dan juga berdasarkan banyak penelitian, orang yang memiliki empati 

tinggi akan lebih menunjukkan perilaku prososial.  

Adapun faktor lain yang mempengaruhi perilaku prososial menurut 

Dayakisni (2009:181) yaitu: 

a) Perbedaan gender dalam perilaku prososial 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pria akan lebih mungkin 

menawarkan bantuan dalam situasi darurat dibandingkan dengan wanita, 

menghadapi kejadian yang heroik, beresiko dan berbahaya memang 

bagian dari pria yang mungkin secara fisik lebih kuat dibandingkan 

dengan wanita. Namun, dalam situasi-situasi tertentu wanita lebih 

menunjukkan tindakan prososial jika situasi itu dipersepsikan tidak 

berbahaya dan tidak menuntut kemampuan fisik, misalnya merawat anak, 

merawat orang tua dan sebagainya.  
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b) Pengaruh usia terhadap perilaku prososial 

Beberapa penelitian memang menunjukkan korelasi positif antara usia 

dengan perilaku prosoisal. Hal itu dikarenakan dengan bertambahnya usia 

individu akan semakin memahami atau menerima norma-norma sosial di 

masyarakat seperti halnya norma tanggung jawab yang dimiliki individu.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial menurut Myers 

(2012:211-220) diantaranya sebagai berikut:  

1. Jumlah pengamat 

Ketika jumlah pengamat mengalami peningkatan, masing-masing 

pengamatan tersebut memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk 

mengetahui apa yang sedang terjadi, memiliki kecenderungan yang lebih 

kecil untuk menginterpretasikan apa yang terjadi sebagai suatu masalah 

atau suatu kondisi darurat, dan memiliki kecenderungan yang lebih kecil 

untuk berasumsi bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengambil 

suatu tindakan.  

2. Menyadari 

Dalam hal ini seseorang yang menyadari adanya kondisi darurat akan 

memiliki kecenderungan lebih besar untuk menolong.  

3. Menginterpretasikan 

Dalam suatu kejadian yang masih ambigu kita harus 

menginterprestaikannya. Kesalahan di dalam menginterpretasikan dapat 

berkontribusi pada suatu respons yang tertunda pada suatu respon yang 

tertunda pada suatu kejadian. Kesalahan interpretasi semacam itu biasanya 
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dipengaruhi oleh ilusi transparansi, yaitu suatu tendensi untuk memandang 

secara tinggi kemampuan orang lain “membaca” dalam kondisi internal 

seseorang.  

4. Mengansumsikan tanggung jawab 

Efek pengamat tidak hanya disebabkan oleh kegagalan dalam menyadari 

adanya suatu kejadian ataupun kesalahan interpretasi. Terkadang dalam 

kondisi darurat yang terlihat jelaspun ada kemungkinan seseorang tidak 

mau menolong, hal terebut bisa saja terjadi karena adanya pembelokan 

tanggung jawab untuk mengambil tindakan.  

5. Membantu ketika orang lain juga membantu 

Eksperimen menunjukkan bahwa individu mempelajari penilaian moral 

dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dalam praktik 

nyata. Ketika dihadapkan pada keanehan, seseorang akan meniru: individu 

mengatakan apa yang dikatakan oleh model tersebut dan melakukan apa 

yang dilakukan model tersebut.  

6. Tekanan waktu 

Adanya tekanan waktu akan menyebabkan beberapa orang tergesa-gesa 

dan mempunyai kecenderungan kecil untuk menolong orang lain, selain 

itu faktor lain yang mungkin jadi konflik yaitu tentang siapa yang akan 

ditolong.  

7. Kesamaan 

Karena kesamaan erat kaitannya dengan menyukai, dan menyukai erat 

kaitannya dengan membantu, seseorang akan lebih empati dan lebih 
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cenderung membantu orang lain yang sama atau mirip dengan dirinya. 

Bias kesamaan ini terjadi pada tampilan luar ataupun kepercayaan. 

Kesamaan itu bisa berupa wajah, ras, dan sebagainya.  

8. Sifat-sifat kepribadian  

Para peneliti mengumpulkan petunjuk tentang jaringan sifat yang 

menentukan kesedian seseorang untuk menolong. Seseorang yang 

memiliki emosi positif yang tinggi, empati, dan efikasi diri adalah orang-

orang yang paling besar kemungkinan memiliki perhatian dan bersedia 

memberikan bantuan. Kepribadian mempengaruhi bagaimana orang 

tertentu bereaksi terhadap situasi-situasi tertentu.  

9. Gender 

Laki-laki akan lebih mungkin menawarkan bantuan dalam situasi darurat 

dibandingkan dengan wanita, menghadapi kejadian yang heroik, beresiko 

dan berbahaya memang bagian dari pria yang mungkin secara fisik lebih 

kuat diandingkan dengan wanita. Namun, dalam situasi-situasi tertentu 

wanita lebih menunjukkan tindakan prososial jika situasi itu dipersepsikan 

tidak berbahaya dan tidak menuntut kemampuan fisik,  

10. Kepercayaaan religius 

Pada dasarnya empat agama terbesar di dunia yaitu Kristen, Islam, Hindu 

dan Budha semuanya mengajarkan kasih sayang dan amal, namun saat ini 

para pengikutnya secara diam-diam pikirannya sudah dipengaruhi oleh 

pikiran-pikiran matrialistik atau spiritual. Sebagian umat memberikan 

pertolongan untuk memenuhi nilai religius atau kemanusiaan yang mereka 
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pegang dan perhatian kepada orang lain. Kepercayaan religius 

memprediksikan altruisme jangka panjang, sebagaimana direfleksikan 

dalam kegiatan sukarela dan kontribusi amal. 

Dari uraian dan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial 

diantaranya: (1) empati, (2) kepercayaan religius, (3) integrasi moral, (4) self-

again (harapan memperoleh atau menghindari kehilangan), (5) nilai dan norma 

sosial, (6) kesamaan, (7) kejelasan stimulus, (8) tekanan waktu, (9) 

mengansumsikan tanggung jawan, serta (10) kehadiran orang lain.  

2.3 Sekolah Umum 

Berdasarkan UUSPN Nomor 2/1989, Bab IV, tentang satuan satuan 

pendidikan pada pasal 11, ayat (1) jenis pendidikan yang termasuk jalur 

pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, 

pendidikann luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan 

akademik dan pendidikan profesional. 

2.4  Sekolah Umum 

2.4.1 Pengertian Sekolah Umum 

Berdasarkan UUSPN Nomor 2/1989, Bab IV, tentang satuan satuan 

pendidikan pada pasal 11, ayat (2) pendidikan umum merupakan pendidikan yang 

mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta 

didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa 

pendidikan.  
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Konsep pendidikan umum yang telah digariskan pada UUSPN Nomor 

2/1989 terutama ditekankan pada”perluasan” pengetahuan, pendidikan umum ini 

tidak ditekankan pada penguasaan ilmu tertentu, melainkan menyangkut 

pengetahuan pada umumnya, dan terampil dasar yang praktis pada kehidupan 

peserta didik. Namun demikian, aspek kognitif tetap menjadi landasan karena 

apapun yang dipelajari oleh peserta didik awalnya dari “tahu dan mengerti” lebih 

dahulu yang kemudian berkembang kepada merasakan, menyadari, menghayati, 

menerapkan menggunakan dan seterusnya. Pendidikan umum dalam arti 

perluasan pengetahuan dan peningkatan tadi penting bagi pendidikan. Pendidikan 

umum ini menjadi dasar pengetahuan dan keterampilan bagi tiap individu, untuk 

menikmati hidup di masyarakat, dimanapun kita berada. Ditelaah dati konteks ini, 

pendidikan di sekolah dasar (SD), di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), 

dan di sekolah menengah umum (SMU ) hakikatnya masih bersifat pendidikan 

umum. (Sumaatmadja,2002:100) 

 Menurut Hamalik dalam Utama (2016:3) “Sekolah merupakan suatu 

lembaga yang memberikan pengajaran kepada siswa-siswanya. Lembaga 

pendidikan ini memberikan pengajaran secara formal.” Berbeda halnya dengan 

keluarga dan masyarakat yang memberikan pendidikan secara informal Sistem 

pendidikan di sekolah sangat penting dalam membantu proses meningkatkan daya 

penalaran moral seorang siswa, baik antara siswa dengan guru, maupun siswa 

dengan teman, untuk   itulah   memberikan pendidikan moral pada siswa tetap 

diperlukan  sampai  kapanpun. 
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 Pendidikan sekolah berlangsung di gedung sekolah, syarat untuk 

mengikuti sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan yang tertentu (ijazah), ada 

jenjang pendidikan yang ketat, program pendidikan ditentukan secara teliti untuk 

tiap jenjag dalam bentuk tertulis, bahan pelajaran akademis dan bersifat umum, 

lama pendidikan memakan waktu yang panjang, usia yang menjalani pendidikan 

relatif sama, penilaian dilakukan dengan ada ujian secara formal  dengan 

pemberian ijazah, penyelenggara oleh pemerintah dan swasta, metode 

mengajarnya melalui metodelogi tertentu, tenaga pengajarnya harus mempunyai 

wewenang berdasarkan ijazah dan diangkat untuk itu, administrasi sistemais dan 

uniform untuk tiap tingkat sekolah (Ihsan,2005:56). 

2.4.2 Karakteristik Sekolah Umum 

Pendidikan agama adalah suatu  hak dari peserta didik yang tertera dalam 

UU No.20 Tahun 2003 pasal 12a. Setiap peserta didik pada setiap stuan 

pendidikan berhak: a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama. Dalam pasal tersebut juga 

menjelaskan bahwa peserta didik dan atau guru agama yang seagama dengan 

peserta didik difasilitasi dan  disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah 

sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3) 

Urgensi dilaksanakannya pendidikan agama terkait dengan tujuan pendidikan 

nasional untuk terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlah mulia. Dalam operasionalnya pendidikan agama 

disekolah diatur oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional 

(Marzuki,2015:111). 
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Beberapa problema pendidikan agama di sekolah umum menurut Marzuki 

(2015:110-111) adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik 

Peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang beraneka ragam 

tingkat pemahaman, pengalaman serta penghayatan agama. Dalam hal ini 

tentu ada peserta didik yang berasal dari keluarga yang sudah memiliki 

pemahaman, pemahaman dan penghayatan agama yang tinggi, tetapi juga 

ada yang berasal dari kelompok sedang dan rendah. Idealnya kelompok-

kelompok tersebut harus dipisahkan agar mendapat perlakuan yang 

berbeda sehingga masing-masing kelompok memperoleh perhatian.  

b. Pendekatan kognitif 

Pendidikan itu setidaknya memiliki tiga aspek sasaran. Pertama sasaran 

pengisian otak (transfer of knowledge), kedua mengisi hati (transfer of 

value) dan tiga perbuatan (transfer of activity). Namnun di sini yang paling 

ditekankan adalalah hanya mengisi kognitif peserta didik.  

c. Pendekatan parsial 

Ada kesan diberbagai sekolah umum baik negeri maupun swasta 

pendidikan agama tertumpu menjadi tanggung jawab guru-guru agama 

saja, sedangkan guru-guru mata pelajaran lainnya merasa kurang ada 

hubungannya dengan pendidikan agama. 

d. Sarana dan fasilitas 

Pendidikan agama sebagaimana pendidikan lainnya juga membutuhkan 

sarana dan fasilitas. Bila sekolah ada laboratorium IPA, biologi, bahasa, 
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maka sebenarnya sekolah juga membutuhkan laboratorium agama di 

samping tempat ibadah, misalnya video yang bernafaskan agama, foto-foto 

yang bernafaskan agama, alat-alat peraga pendidikan agama, dan lain 

sebagainya yang dapat merangsang emosional keberagamaan peserta 

didik.  

e. Evaluasi 

Evaluasi yang berorientasi terhadap penilaian kognitif semata sudah harus 

diubah kepada evaluasi yang berorientasi pada penilaian afektif dan 

psikomotorik di samping tetap melaksanakan penilaian kognitif.  

Program-Program Pembiasaan Yang Bercorak Umum (Sekolah Umum): 

Program-program umum dilaksanakan di SMP melalui pelaksanaan janji 

siswa dan tata tertib yang diterapkan di sekolah. Program-program ini dilaksankan 

baik langsung maupun tidak langsung, dan merupakan cara sekolah dalam 

mendukung terwujudnya pribadi yang religius, agamis dan berkarakter mulia. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam janji siswa itu meliputi nilai-nilai: cinta tanah 

air (patriotisme), menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan orang tua, 

menjaga kehormatan guru, menjaga kehormatan sekolah, tanggung jawab, 

kedisiplinan, ketaqwaan, kejujuran, amanah toleransi, ketekunan, kepedulian, 

kemandirian, kesopanan, kesantunan, keindahan, kerapian, kebersihan, kepedulian 

terhadap lingkungan, keaktifan, dinamis, dan kerajinan. 

Nilai-nilai tersebut harus diinternalisasikan kepada seluruh peserta didik 

sehingga tidak hanya dibacakan dan hafal, tetapi harus benar-benar terealisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari mereka baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pada 
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guru dan pimpinan sekolah harus bertanggung jawab untuk memotivasi, 

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai karakter tersebut oleh 

peserta didik (Marzuki,2015:111-112). 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bawasannya pada 

sekolah umum pemberian pembelajaran agama lebih bersifat umum dan tidak 

terlalu mendalam seperti halnya pada sekolah berbasis agama, dimana pada 

sekolah umum pemberian pendidikan agama hanya 2 jam pembelajaran atau 

sekitar 40 menit per minggu. Pendidikan karakter lebih bersifat umum dan lebih 

menekankan pada peraturan tata tertib sekolah.  Adapun tradisi-tradisi atau 

pembiasaan yang dilakukan di sekolah umum yang berhubungan dengan faktor-

faktor pemaafan dan prososial yaitu kejujuran, toleransi, ketekunan, kepedulian 

terhadap lingkungan. 

2.4.3 Tanggung Jawan Sekolah Secara Umum 

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal mempunyai tanggung 

jawab yang besar terhadap berlangsungnya proses pendidikan, yang dibagi 

kedalam tiga kategori menurut  Suwarno (2006:42) yaitu: 

a) Tanggung jawab formal. Sesuai dengan fungsinya, lembaga pendidikan 

bertugas untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan undang-undang 

yang berlaku. 

b) Tanggung jawab keilmuan. Berdasarkan bentuk isi, dan tujuan serta 

jenjang pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat 
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c) Tanggung jawab yang diterima sebagai pengelola fungsional dalam 

melaksanakan pendidikan oleh para pendidik yang pelaksanaannya 

berdasarkan kurikulum. 

2.5 Sekolah Berbasis Agama 

2.5.1 Pengertian Sekolah Berbasis Agama 

Berdasarkan UUSPN Nomor 2/1989, Bab IV, tentang satuan satuan 

pendidikan pada pasal 11,Ayat (6) pendidikan keagamaan merupakan pendidikan 

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang 

menuntuk penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.  

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara sekolah umum 

dan sekolah berbasis agama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang sedikit 

membedakan sebagai ciri khas sekolah berbasis agama.  

Sekolah berbasis agama atau religi menurut pendapat Hiemstra (2006:7) 

adalah sebagai berikut: 

Sekolah yang dioperasikan berdasarkan kepentingan sekte atau agama 

yang dibuka untuk kepentingan kelompok agama tertentu atau umum. 

Dalam pelaksanaannya sekolah berbasis agama memasukkan unsur 

keagamaan dalam proses pembelajaran ataupun dalam materi 

pembelajaran yang disampaikan dalam porsi lebih daripada sekolah 

umum. Penggunaan simbol-simbol agama dalam proses pembelajaran di 

sekolah berbasis agama merupakan ciri yang sangat menonjol. 

 

Di Indonesia sekolah berbasis agama sudah di atur didalam PP RI NO.55 

Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam pasal 1 

ayat 3-8 yang menjelaskan secara terperinci mengenai penyelenggaraan 

pendidikan keagamaan pada enam agama yang diakui di indonesia diantaranya 
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lembaga pendidikan Diniyah dan Pesantren (lembaga pendidikan keagamaan 

islam), Pasraman dan Pesantian (lembaga pendidikan Hindu), pabbajja 

(pendidikan keagamaan Budha), dan Shuyuan (satuan pendidikan keagamaan 

Khonguchu. 

Hal yang serupa juga dungkapkan oleh Sumaatmadja (2002:101) yang 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan kegamanaan (sekolah berbasis agama) merupakan pendidikan 

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang 

menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. 

Disini dapat dievaluasi bahwa pendidikan keagamaan lebih berbobot 

pendidikan akademik tentang pengetahuan dan ilmu yang berkenaan 

dengan agama atau keagamaan, peserta didik diajarkan untuk menjadi 

“praktisi” dibidang keagamaan, baik sebagai guru agama, maupun sebagai 

petugas yang berhubungan dengan keagamaan. Pendidikan kegamaan ini 

berbeda dengan pendidikan agama.  

 

Menurut citra dan pemahaman umum, pendidikan pendidikan keagamaan 

merupakan pendidikan yanng diarahkan pada pembinaan peserta didik untuk 

menjadi manusia yang beragama, yang menjalankan syariah agama sebagai 

manusia yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan agama yang dianutnya. 

Dengan demikian, pendidikan agama ini lebih berbobot pendidikan umum yang 

bernuansa”afektif spiritual” daripada kognitif. Hal ini tidak berati bahwa aspek 

kognitif dalam pendidikan agama dapat diabaikan. Bagaimanapun untuk 

melaksanakan peribadahan agama apapun dengan baik harus melalui tahu 

(pengetahuan), mengerti (pengertian), dan paham (pemahaman) yang terarah pada 

penghayatan dan implementasinya.  
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2.5.2 Tipe-Tipe Sekolah Berbasis Agama 

 Menurut Sterkens dalam Yusuf (2013:52) berdasarkan aspek kognitif, 

afektif, dan sikap (attiude) dalam pendidikan keagamaan, membedakan 

pendidikan agama kedalam mono-religius, multi- religius, dan inter-religius 

dengan uraian sebagai berikut:  

1) Model pendidikan mono-religius  

Secara kognitif menitikberatkan pada cara  memberikan pengetahuan dan 

pemahaman atas suatu agama tertentu kepada seseorang. Model ini biasanya 

hanya terfokus pada satu agama saja, namun demikian tidak berarti model ini 

mengabaikan pengetahuan tentangagama lain. Agama lain akan didiskusikan 

dalam perspektif satu orang, yang tujuannya tidak   lain untuk menegaskan 

kebenaran tradisi agamanya sendiri. Model mono-religius juga dikenal sebagai 

model transmisi, karena tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan 

(mentransmisi) agama kepada siswa. Sedangkan secara afektif, model mono-

religius ditujukan untuk   meningkatkan   minat dan melibatkan siswa pada suatu 

agama tertentu. Dalam hal sikap (attitude), model ini dimaksudkan untuk 

mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas keagamaan tertentu serta 

membentuk sikap dan perilaku siswa sesuai dengan norma dan ajaran agama 

tertentu. Melalui pendidikan agama model mono- religius, siswa diharapkan   

dapat   meningkatkan keimanan dan ketakwaaan mereka, serta memiliki rasa 

persaudaraan di antara sesama komunitas suatu agama. Dasar teologis model ini 

adalah klaim kebenaran mutlak suatu agama, yang  memiliki  dua variasi: 

eksklusifisme dan inklusifisme. Eksklusifisme memandang  agama lain secara 
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positif, jika pada agama lain tersebut mempunyai   kesamaan dengan agamanya; 

sebab, bagi mereka, agama yanng dianutnya  adalah satu-satunya agama yang 

benar. Sedangkan, inklusifisme memandang agama lain secara positif selama 

agama-agama lain menunjukkan adanya tanda-tanda wahyu ilahi yang juga bisa   

mengantarkan kepada keselamatan.  

2) Model pendekatan multi-religius            

Pendekatan ini memandang adanya kebutuhan untuk memahami kemajemukan 

agama dalam pandangan yang positif, yaitu dengan memperkenalkan siswa 

kepada banyak agama. Model ini menitik beratkan pada pemberian informasi atas 

keterkaitan agama dengan mata pelajaran lain di sekolah, misalnya pelajaran 

sejarah, geografi, bahasa dan lain-lain. Model multi-religius ini  menekankan  

verifikasi terhadap tradisi berbagai agama dalam dan keyakinan agama 

direpresentasikan dengan cara mereka sendiri. Model   pendidikan   agama   

seperti ini menyampaikan pandangan berbagai agama yang berbeda secara 

obyektif dan komparatif, bukan dalam konteks mencari dan menemukan  

„kebenaran‟ ataupun „keyakinan‟. Secara afektif, model multi-religius bertujuan 

untuk menumbuhkan ketertarikan siswa dalam  mempelajari   berbagai agama. 

Dalam hal sikap, model ini berusaha untuk menumbuhkan sikap saling 

menghormati   terhadap   pemeluk   agama yang berbeda.   Menghormati   adalah   

tujuan   utama   dari   pendidikan karena model pendidikan ini bermaksud untuk 

membantu siswa belajar hidup berdampingan secara harmonis dalam lingkungan 

agama yang majemuk.  
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3) Model   pendidikan   inter-religius    

Terfokus pada komunikasi antar penganut agama yang berbeda. Model ini   

berusaha untuk mengungkapkan keunikan setiap tradisi keagamaan, dan pada saat 

yang sama juga untuk mengevaluasi kemajemukan agama dalam konteks positif. 

Secara afektif, tujuan model inter-religius adalah membangun komunikasi yang 

efektif antara suatu tradisi agama dengan tradisi agama lainnya. Komunikasi 

adalah unsur terpenting dalam model inter-religius. Dalam hal sikap, model ini 

bertujuan untuk menumbuhkan sikap yang terbuka dalam menerima dan berdialog   

dengan agama lain. Dalam dialog, setiap peserta didik  belajar  untuk  mengadopsi 

perspektif tradisi keagamaan masing-masing. Dalam dialog-dialog yang dibangun,   

siswa mendiskusikan agamanya sendiri dan agama-agama lain melalui berbagai 

perspektif. Landasan teologis model ini adalah pluralisme, dimana seseorang 

diharapkan memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya, namun pada saat 

yang sama ia juga mengakui adanya pluralitas agama-agama lain. Model ini juga 

mengajak seseorang untuk berbicara berdasarkan kekayaan pengalaman religius 

masing-masing pemeluk agama dan kemudian saling menyampaikan nilai dan 

keyakinan yang mereka temukan dalam tradisi agama masing-masing. Sementara 

pada saat yang  sama, siswa berusaha untuk memahami agama- agama lain 

melalui  berbagai  premis yang  disertai  refleksi  kritis.   

2.5.3 Karakteristik Sekolah Berbasis Agama 

Pada sekolah berbasis agama yang berupa sekolah berbasis kristen dan 

Hindu biasanya menyediakan pendidikan agama sekitar 2 kredit jam pelajaran 

atau 80 menit per minggu, sedangkan sekolah berbasis islam biasanya 
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menyediakan 6 jam pelajaran untuk pendidikan agama atau sekitar 240-320 menit 

per minggu. (Yusuf,2013:57) 

1) Sekolah Berbasis Agama Islam 

Sekolah secara khusus menentukan kebijakan –kebijakan yang mengarah 

pada kultur akhlak mulia, terutama bagi para siswanya, seperti wajib 

melaksanakan shalat wajib lima waktu (khusus di sekolah sholaht dzuhur 

berjamaah), shalat jumat, shalat dhuha, serta peringatan hari besar agama dengan 

pola dan varian berbeda. Selain itu pada sekolah berbasis agama islam mengajak 

para peserta didik untuk mencintai Alquran. Setiap hari jumat siswa sebaiknya 

masuk lebih awal untuk melaksanakan tadarus Alquran bersama selama lima belas 

menit. Setelah pelajaran selesai, siswa diajak mengikuti shalat jumat berjamaah 

disekolah atau masjid terdekat sekolah bersama warga sekolah lainnya 

(Marzuki,2015:107). 

Program-program pembiasaan yang bercorak keagamaan Islam menurut 

Marzuki (2015:110) diantaranya sebagai berikut: 

1. Selalu membuka pelajaran dengan salam yang disusul dengan doa 

bersama. Begitu juga ketika menutup pelajaran. 

2. Membaca-ayat-ayat alquran sebelum memulai pembelajaran pendidikan 

Agama. 

3. Setiap hari melaksanakan shalat dzuhur berjamaah mulai dari persiapan 

sampai selesai. 

4. Melaksanakan shalat dhuha setiap hari dengan bergantian atau ketika 

sedang istiharat.  
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5. Membaca ayat-ayat Alqur‟an juz‟amma (surat-surat pendek) sebelum 

shalat dzuhur berjamaah atau one day one ayat. Pelaksanaannya sebelum 

shalat dzuhur berjamaah dengan dipantau salah satu petugas.  

6. Membaca shalawat nabi, istiqfar, asmaul husna, atau kultum tentang 

agama yang dilakukan setiap pagi sebelum memulai pelajaran. 

7. Melaksanakan peringatann Hari Besar Keagamaan di sekolah dengan 

melibatkan semua siswa. 

8. Melakukan kegiatan yang bersifat spiritual dan seni budaya, seperti 

mendirikan kelompok seni budaya yang melantunkan lagu-lagu rohani 

serta mengaransemen gamelan atau angklung shalawat dan angklung 

asmaul husna. 

9. Memotivasi siswa agar selalu melaksanakan kewajiban agama di rumah 

(di luar sekolah), baik berkaitan dengan ibadah mahdah (khusus) maupun 

ibadah ghairu mahdhah (umum). Agar program ini berjalan lancar, guru 

agama (sekolah) dapat membangun komunikasi dengan orang tua siswa 

untuk melakukan pemantauan dengan buku catatan harian kegiatan agama 

di luar sekolah.  

10. Memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

keagamaan yang kreatif di sekolah, baik dalam bentuk pembiasaan 

perilaku keagamaan maupun hasil-hasil ide, karya, dan seni yang 

mendukung semangat beragama di kalangan siswa. 

11. Melakukan mabit (menginap di suatu tempat) untuk menambah kegiatan-

kegiatan keagamaan siswa di luar kelas, terutama pada hari libur.  
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Semakin cerdasnya masyarakat dewasa ini, terdapat kecenderungan yang 

kuat dari masyarakat bahwa madrasah akan menjadi pilihan utama. Hal ini antara 

lain bahwa saat ini madrasah telah menjadi sekolah umum yang berciri khas 

agama. Dengan demikian, masyarakat yang memasukkan anaknya ke madrasah 

selain akan mendapatkan pengetahuan umum sebagaimana yang terdapat dalam 

sekolah umum, juga mendapatkan pengetahuan agama dan pengamalannya secara 

lebih mendalam yang tidak didapatkan di sekolah umum. Pengetahuan bidang 

agama (religiositas) ini amat penting, karena tantangan yang muncul di era 

globalisasi ini antara lain berkaitan dengan terjadnya penjajahan baru dalam 

bidang kebudayaan dan moral (new colonialization in culture and moral) yang 

cenderung bersifat hedonistik, matrelialistik, prakmatis dan sekuleristik  

2) Sekolah Berbasis Agama Katholik 

Kompetensi inti dalam pendidikan agama kristen dalam buku panduan 

Kurikulum 2013 diantaranya sebagai berikut: 

a) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

b) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotongroyong), dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan, sosial, dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannnya. 

c) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
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d) Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang atau teori.  

3) Sekolah Berbasis Agama Kristen  

Berdasarkan kurikulum 2013 Ruang lingkup pembahasan PAK di SMP 

dipetakan dalam dua ruang lingkup, yaitu Allah  Tritunggal dan karya- karya-Nya 

serta nilai-nilai kristiani. Dua ruang lingkup ini   mengakomodir ruang  lingkup 

pembahasan PAK yang bersifat pendekatan yang berpusat  pada Alkitab dan 

tema-tema penting dalam kehidupan. Melalui pembahasan inilah  diharapkan  

peserta  didik  dapat  mengalami  “perjumpaan  dengan  Allah.” Hasil dari 

perjumpaan itu adalah terjadinya transformasi kehidupan.  

Mengacu pada hasil Lokakarya tentang Strategi PAK di  Indonesia yang 

diadakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama dengan 

Departeman Agama RI isi PAK di sekolah membahas nilai-nilai iman tanpa 

mengabaikan tradisi,dogma atau   ajaran.   Namun, pembahasan mengenai tradisi 

dan ajaran (dogma) secara  lebih   spesifik  diserahkan   pada gereja (menjadi 

bagian dari  pembahasan  PAK    di  Gereja). 

1. Menjelaskan Allah sebagai penyelamat  manusia 

2. Mempraktikan kehidupan beriman dan berpengharapan dalam kaitannya 

dengan Allah Tritunggal, berupa membangun toleransi mengacu pada 
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keteladanan Yesus, gereja yang melayani, tanggung jawab sosial umat 

kristiani.  

3. Mendemonstrasikan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kristiani 

berupa: solidaritas sosial, hidup bersykur, iman dan pengharapan. 

4) Sekolah Berbasis Agama Hindu 

Sekolah berbasis agama Hindu menurut Widyastana dalam Karya (2015:57) 

adalah sebagai berikut: 

Sekolah yang disamping memberikan pendidikan formal sesuai dengan 

kurikulum yang ditetapkan pemerintah, dalam hanya memberi pelajaran 

agama Hindu bagi seluruh siswanya, menambahkan pelajaran-

pelajaran/ekstrakulikuler untuk meningkatkan pengetahuan keimanan 

mereka terhadap Tuhan serta mampu menerapkan nilai-nilai Hindu dalam 

kehidupan nyata.  

 

Sistem pasraman menggambarkan hubungan yang akrab antara guru 

(acarya) dengan para sisyanya (siswa), bagaikan dalam sebuah keluarga, oleh 

karena itu sistem ini dikenal pula dengan nama sistem pendidikan “gurukula.” 

Beberapa anak didik tingal di pasraman bersama para guru sebagai anggota 

keluarga, dan para guru bertindak sebagai orang tua sendiri. Konsep pasraman 

yang berkembangg sekarang diadopsi dari sistem pendidikan Hindu pada masa 

lampau di India Kuna seperti yang tertian pada Pustaka Suci Weda dan hingga 

kini masih tetap terpelihara. Proses pendidikan di pasraman dari masa lampau itu 

masih tetap berlangsung samapai saat ini dikenal pula dengan istilah lainnya yakni 

Sampradaya atau Parampara.”  

Adapun tujuan dari pembelajaran agama Hindu menurut Arsada dalam 

Karya (2015:57) adalah : 
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Membentuk manusia berbudi luhur, susila, dan bijaksana, yaitu manusia 

yang dapat menghayati hakikat dari kehidupan yang penuh dengan 

tantangan dan penderitaan, manusia yang benar-benar mengetahui sebab 

musabab sampai terjadinya penderitaan dan yakin bahwa betapapun bentuk 

penderitaan itu akan dilenyapkan, karena telah diketahui jalan yang dapat 

membebaskan manusia dari penderitaan. 

 

Menurut tim penyususn pendidikan agama Hindu dalam Karya (2015:65-

66) model pembelajaran yang dapat digunakan oleh para guru di pasraman anatara 

lain dengan menggunakan metode pembinaan agama Hindu yang di kenal dengan 

Sad Dharma, yaitu: 

1. Dharma Tula 

Kata „Tula‟ dalam bahasa Sansekerta berasal dari Bahasa Sansekerta 

artinya perimbangan atau keserupaan dan bertimbang. Secara harfiah 

dharma tula artinya bertimbang wirasa atau berdiskusi. Dharma tula 

sering  dilaksanakan pada saat perayaan hari suci keagamaan seperti 

Saraswati, Siwaratri, kegiatan seminar, dan lokasabha. Tujuan metode 

dharma tula adalah sebagai salah satu metode yang dapat dipakai 

sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran Hindu, agar siswa 

lebih aktif. Melalui pelaksanaan dharma tula diharapkan para siswa 

nantinya mampu dan memiliki keberanian untuk mengemukakan 

pendapat serta dalam rangka melatih para siswa untuk mampu 

berargumentasi dan berbicara tentang keberadaan Hindu. Melalui 

peran aktif siswa, dapat menambah pemahaman mereka tentang 

agama Hindu secara lebih baik, dengan dilandasi sikap tenggang rasa 

dan sikap kekeluargaan serta terpupuk dan terbinanya sikap sosial 

yang baik sesuai dengan kondisi di masyarakat. 
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2. Dharma Wacana 

Metode pembelajaran ini dapat dipakai untuk mendeskripsikan materi  

dapat lebih memahami dan memantapkan diri dalam proses 

pembelajaran, maka dalam rangka penerapan metode keagamaan 

seperti Mahabharata, Ramayana, dan cerita-cerita keagamaan lainnya. 

Untuk lebih menarik dalam penyampaian  materi pembelajaran agama 

Hindu dengan permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa. 

Tujuan dari penerapan metode ini adalah sebagai usaha 

mensosialisasikan materi agama Hindu yang demikian kompleksnya 

serta sarat dengan berbagai rahasia. Melalui proses tersebut 

diharapkan akan menambah pengetahuan, penghayatan dan sekaligus 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan melalui 

pemahaman yang baik diharapkan juga rohani para siswadan amal 

bhaktinya kepada (Hyang Widhi) Tuhan Yang Maha Esa, agama, 

masyarakat, bangsa dan Negara terpupuk sejak dini. 

3. Dharma Gita 

Dharma gita adalah nyanyian tentang dharma (kebenaran). 

Maksudnya ajaran- ajaran agama Hindu yang dikemas dalam bentuk 

nyanyian spiritual yang bernilai ritus sehingga yang menyanyikan dan 

mendengarkan sama-sama dapat belajar menghayati serta 

memperdalam ajaran dharma. Dharma gita biasanya dipakai 

menyertai kegiatan upacara keagamaan khususnya yang berhubungan 

dengan pelaksanaan yajna. Di samping itu, tema syair-syairnya 
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mengandung ajaran dan tuntunan agama, dan susila. Pelestarian 

terhadap tembang-tembang atau lagu- lagu keagamaan dilaksanakan 

melalui lomba-lomba yang dikenal dengan  Utsawa Dharma Gita. 

4. Dharma Yatra 

Kata „Yatra’ secara harfiah berarti perjalanan suci. Jadi, dharma yatra 

adalah perjalanan dalam rangka menelusuri ajaran dharma seperti 

mengunjungi tempat- tempat suci untuk sembahnyang, pengahayatan 

tentang keagungan sang pencipta dan sekaligus merupakan upaya 

pengamalan atas ajaran dharma. Tujuan dharma yatra adalah 

mengimplementasikan materi pembelajaran agama Hindu dalam 

kehidupan sehari-hari, juga memadukan ilmu yang diperoleh secara 

teoritis di kelas dengan kegiatan yang bersifat praktis. 

5. Dharma Sadhana 

Sadhana artinya latihan atau pengamalan untuk merealisasikan suatu 

keyakinan. Jadi, dharma sadhana adalah upaya pembinaan dalam 

bentuk praktik ajaran dharma. Dharma Sadhana adalah realisasi 

ajaran dharma yang harus ditanamkan kepada siswa dalam rangka 

meningkatkan kualitas diri untuk selalu taat dan mantap dalam 

menjalankan ajaran agama Hindu. Dalam proses penerapannya dapat 

menggunakan sistem keyakinan agama Hindu, yaitu Catur Marga 

Yoga. Tujuan dari dharma sadhana adalah untuk melatih rohani 

secara metodis dan sistematis serta praktis, hal ini perlu dilakukan 

dalam rangka memupuk dan melatih keluhuran budi pekerti siswa. 
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Implementasinya dengan melaksanakan melatih tapa, brata, yoga dan 

samadhi. Pelaksanaan metode ini sangat tergantung kepada situasi dan 

kondisi siswa. 

6. Dharma Santih 

Kata „Santih‟ artinya damai, tentang dan sentausa dengan demikian 

dharma santih dapat diartikan, dharma dalam rangka mengkondisikan 

kehidupan rukun, damai, tentram dan sejahtera. Kebiasaan saling 

memaafkan diantara  sesama umat bahkan antar umat beragama, bagi 

umat Hindu merupakan suatu yang sudah dilaksanakan sejak lama. 

Tradisi saling memaafkan ini sebenarnya sudah tertanam sejak dulu 

karena umat Hindu meyakini ajaran Tat Twam Asi. Dharma santih 

dapat dilaksanakan mulai dari tingkat keluarga, sekolah, dan 

masyarakat yang beragama Hindu. Perlu ditanamkan kepada siswa 

bahwa saling memaafkan terhadap sesama umat dan semua makhluk 

hidup adalah merupakan salah satu dalan untuk memantapkan sradha. 

Tujuan dari dharma santih adalah untuk memantapkan sradha yang 

disertai dengan pikiran yang suci dan tulus ikhlas untuk memaafkan 

orang lain. 

5) Sekolah Berbasis Agama Budha 

Pendidikan dalam sekolah berbasis agama Budha menurut Kaharuddin 

dalam Sari (2016:4-5) adalah sebagai berikut: 

Nilai-nilai karakter berbasis agama dapat  membantu  dalam pembentukan 

kepribadian yang baik. Ajaran agama Buddha mengandung banyak  nilai 

luhur yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.  Pada bidang  

pendidikan nilai-nilai karakter Buddhis dapat   memberikan  sumbangsih     
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terhadap upaya pembentukan karakter bagi peserta didik khususnya 

pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah bercirikan  Buddhis. Dalam 

Abhidhammatasaṅgha nilai-nilai tersebut  antara lain keyakinan (saddhā), 

cinta kasih (mettā), malu berbuat jahat (hiri), takut akan akibat berbuat    

jahat (ottapa), ucapan  jujur  (sammā-vācā),  belas  kasihan (karuṇā),   dan 

bijaksana (paññā). 

 

Menurutn penelitian Yusuf (2013:57) menyatakan  bahwa pada “sekolah 

berbasis agama memiliki banyak waktu dalam pemberian pendidikan agama yaitu 

sekolah berbasis islam biasanya menyediakan 6 jam pelajaran untuk pendidikan 

agama atau sekitar 240-320 menit per minggu.”  

Adapun pembiasaan yang diterapkan pada sekolah berbasis agama yang 

selaras dengan faktor-faktor yang mendorong pemaafan dan prososial diantaranya 

pembiasaan sikap empati, keyakinan-keyakinan terhadap nilai-nilai religius yang 

lebih kuat, integrasi moral, nilai dan norma sosial, tanggung jawab dan perduli 

dengan sekitarnya. Oleh karena itu secara teoritik sekolah berbasis agama 

dianggap lebih mampu di dalam mengembangkan pemaafan dan perilaku 

prososial siswanya.  
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2.6 Kerangka Berpikir 

Pada  penelitian ini, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional  dalam UU 

No.20 tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab." Salah satu sikap akhlak mulia yang perlu dikembangkan oleh siswa yaitu 

pemaafan dan berperilaku prososial. Hal itu dapat dilihat dari jenis sekolah salah 

satunya yaitu sekolah umum dan sekolah berbasis agama. Dalam pelaksanaannya 

sekolah berbasis agama memasukkan unsur keagamaan dalam proses 

pembelajaran ataupun dalam materi pembelajaran yang disampaikan dalam porsi 

lebih banyak daripada sekolah umum. 

Dengan demikian, diduga ada perbedaan tingkat pemaafan dan perilaku 

prososial antara siswa pada sekolah umum dan sekolah berbasis agama.  

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Siswa 

Sekolah umum Sekolah berbasis agama 

Prososial Forgiveness forgiveness Prososial  

Dibandingkan 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yang kebenarannya masih diuji secara empiris dan teoritis. Hipotesis yang paling 

dianggap mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya, secara teknis dapat 

disignifikasikan sebagai pertanyaan mengenai populasi yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. 

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas sebelumnya dapat diketahui 

bahwa sekolah berbasis agama memiliki porsi pembelajaran keagamaan dan 

pendidikan karakter dan moral yang lebih banyak dibandingkan pada sekolah 

umum yang hanya memiliki porsi pembelajaran keagamaan sekitar dua jam 

pelajaran per minggu atau hanya 40 menit dalam satu minggu, selain itu 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di dalam sekolah berbasis agama 

berisikan muatan karakter yang menjurus pada faktor-faktor pembentuk sikap 

pemaafan dan perilaku prososial.  

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan yaitu terdapat perbedaan 

yang signifikan pada tingkat pemaafan dan prososial antara siswa pada sekolah 

umum dan siswa pada sekolah berbasis agama se-Kecamatan Pati, dimana tingkat 

pemaafan dan prososial siswa pada sekolah berbasis agama lebih tinggi dibanding  

siswa  pada sekolah umum. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perbedaan tingkat 

pemaafan dan prososial antara siswa sekolah  umum dan siswa sekolah berbasis 

agama pada jenjang sekolah menengah pertama se-Kecamatan Pati tahun 

2016/2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Siswa sekolah umum pada jenjang sekolah menengah pertama se-

Kecamatan Pati tahun ajaran 2016/2017 memiliki tingkat pemaafan dan 

prososial dengan kecenderungan tinggi. Hanya pada aspek avoidance 

motivation siswa sekolah umum memiliki kriteria sedang,  

2. Siswa sekolah berbasis agama pada jenjang sekolah menengah pertama se-

Kecamatan Pati tahun ajaran 2016/2017 memiliki tingkat pemaafan dan 

prososial dengan kecenderungan tinggi. Hanya saja pada indikator 

kejujuran siswa sekolah berbasis agama berada pada kriteria sedang. 

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pemaafan dan prososial 

antara siswa sekolah umum dan siswa sekolah berbasis agama pada 

jenjang sekolah menengah pertama se-Kecamatan Pati tahun 2016/2017.  

Hal tersebut berarti bahwa anatara siswa sekolah umum dan siswa sekolah 

berbasis agama memiliki tingkat pemaafan dan prososial yang tidak jauh berbeda 

yaitu berada pada kriteria tinggi meskipun berada pada dua jenis sekolah yang 

berbeda.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang merupakan hasil 

pokok dari pembahasan, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru BK sekolah umum, berdasarkan hasil penelitian tingkat 

pemaafan dan prososial siswa sekolah umum sudah berada pada kriteria 

tinggi. Meskipun begitu fungsi pengembangan dan pemeliharaan tetap 

harus dikembangakan lagi secara maksimal. Sebagai contohnya layanan 

informasi bidang pribadi untuk meningkatkan pemaafan dan pengendalian 

emosi diri siswa, maupun dengan layanan bimbingan kelompok  bidang 

sosial agar siswa lebih mengetahui pentingnya meningkatkan sikap pemaaf 

pada teman dan lingkungan sekitarnya. 

2. Bagi guru BK sekolah berbasis agama, berdasarkan hasil penelitian tingkat  

pemaafan dan prososiak siswa sekolah berbasis agama sama dengan siswa 

sekolah umum. Padahal seharusnya sekolah berbasis agama bisa lebih 

unggul dalam pengembangan sikap pemaaf dan perilaku prososial 

siswanya. Oleh sebab itu perlu adanya perbaikan sistem dan manajemen 

pelayanan konseling di sekolah sekolah dengan penambahan personil BK 

demi terciptanya pelayanan yang maksimal dan menyeluruh bagi seluruh 

siswa. Layanan konseling yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan 

tingkat pemaafan dan prososial siswa dalam hal ini contohnya layanan 

bimbingan kelompok bidang sosial dan layanan informasi dan layanan 

penguasaan konten bidang pribadi.  
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3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk memperkuat penelitian ini 

disarankan untuk meningkatkan tingkat pemaafan dan prososial siswa 

melalui layanan informasi maupun dengan layanan bimbingan kelompok 

yang dipadukan dengan teknik konseling tertentu. Contoh layanan dalam 

bimbingan dan konseling yang dapat dimanfaatkan untuk masalah tersebut 

salah satunya yaitu menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik empaty care terapy atau teknik forgiveness teraphy. 
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