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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, setiap individu mempunyai keinginan untuk 

menjalin hubungan dengan individu lain. Seorang individu bahkan dianggap dewasa 

secara sosial apabila dirinya telah mampu berhubungan dengan orang lain, menjadi 

anggota masyarakat dan berperan di dalamnya (Sarwono, 1998). Ada berbagai 

macam bentuk hubungan antar manusia. Beberapa bentuk hubungan terjadi karena 

dipilih dengan bebas, ditentukan oleh individu dengan alasan khusus beberapa 

bentuk hubungan lainnya terjadi secara kebetulan. Kasih sayang antara orang tua 

dengan anaknya, keinginan untuk menjalin hubungan cinta kasih antara dua orang 

yang berbeda lawan jenis, persaingan yang sehat antara pemain tenis yang sedang 

bertanding, merupakan segelintir contoh bentuk hubungan antar manusia yang 

banyak ragamnya tersebut (Sears, 1999).  

Bila dua orang individu menjalin suatu hubungan, kehidupan mereka akan 

terjalin satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh yang satu akan mempengaruhi yang 

lain. Berbagai emosi yang kuat dapat terasa dalam berbagai bentuk hubungan tadi. 

Orang lain dapat membuat seseorang merasa sedih atau gembira, menceritakan gosip 

terbaru, membantu melakukan sesuatu, mengkritik pendapat, memberikan hadiah 

atau nasihat atau bahkan membuat jengkel, marah, dan benci.  

Keterlibatan dalam sebuah hubungan dekat khususnya hubungan romantis 

(pacaran), dapat membawa perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan 

seseorang. Misalnya, terjadinya perubahan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan 

sebelumnya. Hal ini muncul sebagai akibat dari keinginan seseorang untuk 

menyesuaikan aktivitasnya dengan aktivitas pasangannya (Agnew, 1998; Lange, 

1997). Keterlibatan dalam suatu hubungan romantis (pacaran) juga mengubah cara 

berkomunikasi seseorang. Meskipun kedua belah pihak dalam hubungan romantis 

(pacaran) seringkali memperlakukan pasangannya dengan cara yang positif dan 

penuh perhatian; negatif (konflik) hampir-hampir tidak dapat terelakkan.  
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Pacaran telah menjadi semacam gaya hidup baru bagi remaja dan merupakan 

hal yang lumrah. Remaja mengalami perubahan fisik dan psikis pada masa-masa 

yang dilaluinya, di mana remaja ingin mencoba karena terdorong rasa ingin tahu 

mereka yang tinggi, Remaja memiliki banyak waktu senggang di antara jam kuliah 

atau pulang sekolah ataupun antara kuliah (www. pacaran.com, 10 Mei 2011).  

Pada hubungan perselingkuhan ditinjau dari teori interdependence dan teori 

empati ini yang dinilai merupakan teori yang paling tepat untuk menjelaskan sifat 

altruis. Empati merupakan gabungan dari segi egoisme dan simpati. Berbeda dengan 

sifat egoisme yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan (stress) diri sendiri, serta 

sifat simpati yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan orang lain, empati 

merupakan suatu sifat yang membuat seseorang ikut merasakan penderitaan orang 

lain. Dengan kata lain, ia akan merasakan penderitaan orang lain sebagai 

penderitaannya sendiri. Pada kelanjutannya, seseorang akan menolong dengan fokus 

pertolongan pada penderitaan orang lain, bukan pada penderitaannya sendiri, karena 

dengan terbebasnya orang lain dari penderitaan itulah, maka si penolong akan 

terbebas pula dari penderitaannya sendiri (Sarwoto, 1999).  

Kegiatan menolong itu sendiri dapat dipicu dari berbagai faktor, yaitu faktor 

situasi, misalnya karena adanya orang lain yang kebetulan berada bersama kita pada 

tempat kejadian (bystanders), menolong jika orang lain juga menolong, karena 

desakan waktu, atau karena kemampuan yang dimiliki; bisa juga karena faktor dari 

dalam diri sendiri, misalnya karena perasaan, sifat dasar, agama, tahapan moral, 

orientasi seksual, atau jenis kelamin. 

Fenomena pacaran di usia 19 tahun sampai 23 tahun yang terjadi di 

lingkungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam sebuah hubungan 

berpacaran benar-benar sedang kencan yang umumnya bermaksud untuk pergi ke 

tingkat yang lebih serius (pernikahan). Dalam praktiknya, perilaku orang-orang yang 

pacaran sering seolah-olah adalah pasangan yang sudah menikah, saling membantu 

satu dengan yang lain, saling cinta-mencintai, saling terikat satu sama lain, saling 

cemburu jika ada orang lain yang mendekati pacarnya dan sering rugi dalam 

pembiayaan dan sebagainya. 
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Pacaran sebenarnya merupakan waktu bagi sepasang individu untuk saling 

mengenal satu dengan yang lain. Pacaran pastinya memiliki efek dan bias terhadap 

kehidupan masing-masing baik secara positif ataupun negatif. Di dalam proses 

pacaran tidak hanya dituntut untuk mengenali emosi diri sendiri, tetapi juga emosi 

orang lain. 

Konflik yang terjadi dalam hubungan romantis (pacaran) dapat disebabkan 

oleh berbagai hal, antara lain ketidakcocokan, ketidaksetiaan dan perselingkuhan. 

Sebenarnya konflik atau interaksi negatif ini sangat wajar terjadi dalam suatu 

hubungan romantis (pacaran). Konflik yang terjadi ini tentu saja sangat 

mempengaruhi keadaan emosi individu yang terlibat di dalamnya. Salah satu emosi 

interpersonal yang hampir luput dari perhatian peneliti perilakuan melibatkan 

pengalaman-pengalaman, yang sehari-harinya disebut sebagai luka perasaan. 

Beberapa contoh luka perasaan antara lain kecewa, sedih, jengkel, kesal, marah, 

benci, merasa dihina, tidak dihargai, direndahkan, sakit hati, dan dendam (Sears, 

1999). 

Berdasarkan konflik-konflik yang terjadi di atas, dijelaskan bahwa hubungan 

perselingkuhan yaitu ketika orang melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai 

dengan komitmennya, hubungan perselingkuhan adalah hal ditakutkan oleh banyak 

orang dalam membina hubungan percintaan. Sebab perselingkuhan akan dapat 

memberikan dampak yang luar biasa bagi kedua pasangan yang dapat berakibat fatal 

seperti munculnya perpecahan atau perceraian. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh adalah tidak berterus 

terang, tidak jujur, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang, 

serong. Selingkuh dapat diartikan sebagai keadaan ketika seseorang melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan komitmennya. Pelaku dalam komitmen 

merupakan dalam hubungan yang punya komitmen tinggi lebih merasakan kerugian 

dengan terputusnya hubungan, sehingga dapat diharapkan akan berusaha untuk 

mengakui dan meminta maaf atas kesalahan perbuatannya. Maksudnya, saat dua 

orang memutuskan untuk pacaran, mempunyai komitmen untuk menjaga hubungan 

tersebut. Misalnya, lawan jenis yang boleh mengajak jalan berdua cuma pacar, 

pegangan tangan sama lawan jenis pun hanya dilakukan dengan pacar. Jadi, saat 

salah satu pihak jalan sama orang lain bisa dibilang dia sudah berselingkuh. Mereka 
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mungkin juga dimotivasi oleh rasa bersalah yang besar, cepat mengakui dan meminta 

maaf yang tampaknya memiliki pengaruh positif pada kemampuan pasangan yang 

dilukai untuk berempati pada dan kemudian memaafkan pasangan yang menyakiti.  

Pada sebuah riset yang dilakukan psikolog Drigotas SM dan koleganya 

selingkuh disebut sebagai dating infidelity. Istilah ini mengacu pada adanya perasaan 

bahwa pasangan telah melanggar norma dalam pacaran, yang berkaitan dengan 

interaksi terhadap orang lain dan diikuti timbulnya kecemburuan, serta persaingan 

(www.fakta dan alasan selingkuh.com, 24 April 2011). 

Selingkuh juga dibagi dua, yaitu selingkuh fisik dan emosional. Selingkuh 

fisik artinya melakukan kontak fisik dengan lawan jenis, seperti pelukan dan ciuman 

dengan orang yang bukan pacar kita. Sedangkan selingkuh emosional lebih berupa 

perasaan kita terhadap orang lain yang bukan pacar. Contoh, kangen dan pengen 

sering bicara dengan seseorang yang bukan pacar (dalam situs www.wordpress.com, 

24 April 2011). 

Batasan tentang seberapa jauh pelanggaran seseorang sampai bisa disebut 

berselingkuh pun macam-macam dan sangat relatif. Dalam majalah Psychology 

Today terbitan Desember 2000, menurut teori evolusi psikologi zaman dulu, laki-laki 

akan lebih kecewa kalau pasangannya melakukan selingkuh fisik. Sementara wanita 

bakal lebih kecewa kalau pasangannya melakukan selingkuh emosional. Sebab, 

wanita ingin pasangannya selalu ada di sampingnya dan tidak ingin berbagi perasaan 

dengan orang lain. Hasil eksperimen yang dilakukan Christine R Harris, profesor 

psikologi dari Universitas California, San Diego, tahun 2000. Reaksi seseorang 

terhadap bentuk selingkuh itu bergantung pada pengalaman hidupnya, bukan pada 

jenis kelaminnya. Semua tergantung persepsi masing-masing, ada wanita yang 

menganggap pacarnya selingkuh hanya karena sering membicarakan wanita lain. 

Tetapi ada juga wanita tidak menganggap pacarnya selingkuh walaupun pacarnya 

sudah pelukan dan ciuman dengan wanita lain. Karena dia tahu betul, pacarnya itu 

sedang khilaf dan tidak ada perasaan apa pun pada wanita tersebut. Jadi, batasan 

selingkuh itu memang bergantung pada diri kita masing-masing (dalam blog.putri 

langit.com, 24 April 2011). 

http://www.wordpress.com/
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Perselingkuhan bukan hanya menghadirkan rasa sakit di antara pasangan 

yang menjalaninya, tetapi juga memunculkan kebencian. Tak heran, banyak 

pasangan yang tak bisa memaafkan jika rekannya tersebut berkhianat padanya tanpa 

memikirkan apa sebenarnya alasan yang memicunya. Ketika bertengkar 

memunculkan sakit hati salah satu pasangan, maka bisa jadi dia pun mengambil 

langkah ekstrem dengan membalas lewat perselingkuhan. Hal ini adalah momen 

yang rentan. Dalam situasi seperti ini, selingkuh seperti perilaku reaktif dari perilaku 

proaktif. 

Pasangan perlu mengambil pertolongan dari pihak ketiga seperti teman dan 

keluarga untuk mencari solusi sebelum menyesal karena keputusan yang diambil 

tidak memikirkan dampak jangka panjang. Dan yang tak kalah penting adalah 

bagaimana mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik. Jadi tidak 

bijaksana bila melakukan kekerasan nonfisik, marah-marah, apalagi mengumpat-

umpat orang lain termasuk pacar. Tetapi bukan dalam arti diam saat timbul masalah, 

selesaikanlah dengan bijak, bicarakan secara terbuka. Tanpa keterbukaan akan 

menimbulkan konflik dalam diri masing-masing yang bahkan bisa mengarah 

terhadap rutinitas harian dan prestasi belajar ataupun bekerja. 

Dalam sejarahnya, wanita yang mampu memaafkan peselingkuhan, biasanya 

memiliki alasan lain di luar cinta yang terkhianati pasangannya. Tak boleh sekedar 

memanjakan ego, karena kehormatan di mata masyarakat baginya haruslah tetap 

dijunjung tinggi, sehingga ia bersedia merelakan pasangannya berbagi tubuh dengan 

yang lain, karena ia merasa tak mampu memenuhi hasrat prianya yang tak mampu ia 

penuhi. Sesuai dengan kodratnya semata sebagai konco wingking, ia tak berani maju 

ke depan, dan lebih memilih tegar dalam diamnya, bersedia dimadu dan ikhlas 

melepaskan miliknya menjadi milik wanita lain. Kesediaan memaafkan 

pengkhianatan yang dilakukannya, sejatinya adalah penunjukan sikap bijak yang 

mencoba berempati. Sebuah usaha menempatkan diri pada posisinya, memahami 

juga perasaannya, bahwa benar tak ada manusia yang sempurna (www.untukku.com, 

30 Maret 2011). 

Perselingkuhan memang merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu 

bahkan merusak suatu hubungan pacaran serta berpengaruhnya cukup besar. 

Hubungan dengan pacar tidak lagi harmonis seperti saat perselingkuhan belum 

http://www.untukku.com/
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mencemari hubungan tersebut. Karena meskipun telah ada kata maaf yang terucap, 

beberapa sikap dan sifat akan muncul sebagai tindak proteksi agar kejadian yang 

sama tidak terulang kembali. 

Beberapa sifat dan sikap baru akan timbul ke permukaan. Sifat ragu atas 

kesetiaan sang pacar, berkurangnya rasa percaya pada sang pacar, dan besar 

kemungkinan akan muncul rasa cemburu/kecurigaan yang cukup besar pada 

pasangan yang berselingkuh, merupakan beberapa kondisi baru yang bisa hadir 

apabila salah satu pasangan telah melakukan tindak perselingkuhan namun 

tindakannya itu termaafkan (www.perselingkuhan.com, 12 Februari 2011). 

Dalam sebuah penelitian, Gottman (dalam McCullough, 1997) menguji 

laporan diri pengalaman emosional pasangan yang sedang terlibat dalam hubungan 

romantis selama saat-saat paling positif dan paling negatif yang terjadi dalam setting 

laboratorium. Dari hasil penelitian tersebut, Gottman melaporkan penilaian pasangan 

pada daftar cek afeksi terbagi dalam tiga macam respon emosional. Respon afeksi 

pertama adalah perasaan positif pada umumnya yang ditandai dengan keramahan, 

cinta dan perilaku hubungan-konstruktif. Respon afektif kedua, yang oleh Gottman 

disebut sebagai perasaan sakit-serangan yang dirasakan, ditandai dengan rengekan, 

perasaan tidak bersalah korban, ketakutan dan kecemasan. Respon afektif ketiga, 

disebut sebagai kemarahan yang pada tempatnya. Respon ini ditandai dengan 

amarah, penghinaan dan pikiran membalas dendam pada pasangan. 

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Gottman tersebut, McCullough, 

(1998) memberikan asumsi bahwa dua pernyataan afektif negatif yang menandai 

interaksi interpersonal di sekitar hubungan interpersonal, sebagaimana pada 

penelitian Gottman (McCullough, 1997), ternyata cocok dengan dua elemen sistem 

motivasional yang mempengaruhi respon seseorang pada serangan pasangannya. 

Secara khusus, McCullough, (1998) menyatakan bahwa (a) perasaan sakit-serangan 

yang dirasakan ternyata cocok dengan motivasi untuk menghindari kontak, baik 

secara personal maupun psikologis dengan orang yang menyakiti perasaan 

(avoidance); dan (b) perasaan kemarahan yang pada tempatnya ternyata cocok 

dengan motivasi untuk membalas dendam atau melukai orang yang menyakiti 

perasaan (revenge).  

http://www.perselingkuhan.com/
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Seseorang dianggap memberi maaf jika menghambat perasaan ingin 

membalas dendam atau membangun perasaan, perilaku dan kognisi positif 

(McCullough, 1997). Sebagai contoh, ketika memberi maaf, individu mungkin 

mengenali faktor penyebab situasi yang membuat si pelaku melakukan tindakan yang 

menyakiti hati (kognitif), merasa simpati atau merasa kasihan pada si pelaku (afektif) 

dan mendiskusikan kemungkinan pemecahan masalah atau membantu si pelaku 

(perilaku). Motivasi yang seperti ini dapat menciptakan suatu keadaan psikologis, 

yang biasa disebut orang sebagai memberi maaf (forgiveness).  

Bagi sebagian besar orang, memberi maaf pada orang yang telah melukai 

perasaannya sangatlah tidak mudah, meskipun perilaku memberi maaf sudah 

diajarkan dan dilatihkan sejak kecil. Norma sosial serta agama juga memberikan 

ajaran tentang memberi maaf yaitu memaafkan orang yang telah melukai hati 

dianggap sebagai mulia. Ada orang yang secara tulus bisa memaafkan orang yang 

telah menyakiti hatinya. Namun pada sebagian besar kasus, seringkali orang tidak 

bisa benar-benar memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya, meskipun secara 

verbal menyatakan sudah memaafkan. Hal ini terjadi karena, seperti yang dinyatakan 

oleh Pascal memaafkan bukan berarti melupakan. Artinya, orang yang disakiti 

hatinya mungkin memang sudah memaafkan pelaku tetapi dia tidak bisa melupakan 

perbuatan pelaku, meskipun mungkin dia juga tidak punya keinginan membalas 

dendam kepada pelaku. 

Baumeister (Zechmeister & Romero, 2002) menyatakan bahwa memberi 

maaf yang palsu ini mungkin dimotivasi oleh keinginan korban untuk memenuhi 

peran yang ditentukan secara sosial atau agama. Korban mungkin juga memaafkan 

karena tuntutan moral atau memenangkan kekuasaan atas pelaku. Ada juga kasus-

kasus di mana orang yang sudah disakiti hatinya berulang kali oleh pasangannya 

justru memaafkan pelaku dan hubungan dengan pasangan berlanjut lagi, 

Sejumlah fenomena prososial, seperti kerja sama, altruisme, dan 

penghambatan agresi tampaknya dimotivasi oleh empati pada orang lain (Batson, 

1995). Empati bekerja sama dengan konsep-konsep seperti simpati, terharu, kasihan 

dan kelembutan hati. Meskipun empati pada dasarnya merupakan suatu fenomena 

afektif, kemampuan mengambil perspektif kognitif orang lain (perspective taking) 

tampaknya menjadi alat kognitif penting pada afeksi empati yang mungkin relevan 

untuk memahami bagaimana afek empati berkembang.   
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Penelitian sebelumnya telah menyatakan dan mereview bukti yang 

mendukung bahwa empati; tingkat luka perasaan; tingkat hubungan dan tingkat 

kepribadian mungkin mempengaruhi perilaku memberi maaf, pendapat tentang 

perilaku memberi maaf sebagai suatu fenomena motivasional, yang khususnya 

digerakkan oleh empati (McCullough, 1998). 

Memaafkan perselingkuhan adalah penting jika ingin melanjutkan hubungan 

dengan pasangan. Memberikan maaf kepada orang yang bersalah adalah memberikan 

diri izin untuk melanjutkan. Hal ini akan mencoba yang terbaik untuk memahami 

penyebab di balik perselingkuhan. Hal ini adalah cara untuk membiarkan kemarahan 

berkurang apakah ingin melanjutkan hubungan. Memaafkan adalah tidak sama 

dengan melupakan. Memaafkan membuka pintu untuk rekonsiliasi, tetapi tidak jadi 

segera memulihkan kepercayaan. Memaafkan diberikan secara bebas, karena untuk 

memberikan kepercayaan harus diterima kembali oleh orang yang hilang di tempat 

pertama. Memaafkan adalah tentang pelonggaran beberapa beban. Hal ini tentang 

mengakui semua manusia dan membuat kesalahan. Dengan memaafkan pasangan, 

yaitu mengundang mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan 

memberikan hubungan setiap kesempatan yang layak. Memaafkan sulit dan butuh 

waktu (www.Hicow.com, 4 Februari 2012).  

Menganalisis apa yang salah dalam hubungan dapat memberikan perspektif 

yang baik. Konfrontasi dapat menjadi cara yang baik untuk melampiaskan setiap 

perasaan orang lain, dan yang paling penting untuk melihat apakah hubungan bisa 

diselamatkan. Hubungan baru hanya akan bertahan jika melepaskan masa lalu. 

Beberapa langkah memaafkan pacar yang selingkuh yaitu memahami alasan kenapa 

pasangan melakukan perselingkuhan, di mana hal tersebut dapat menjadi pegangan 

untuk menjalani hubungan pacaran pasca perselingkuhan. Menyiapkan waktu khusus 

untuk bicara berdua dengan pasangan, sampaikan semua hal-hal yang mengganjal di 

hati dan yang ada di kepala. Seandainya ingin bertanya tentang perselingkuhan itu, 

tanyakan saja langsung, dan minta dia menjawab sejujurnya harus siap sakit hati 

mendengar penjelasannya. Membuat perjanjian baru dengan pasangan untuk 

memulai hubungan lagi. Saat mau memaafkan, coba lihat apa alasan mau 

memaafkan. Alasan itulah yang jadi pegangan untuk menjalani hubungan pacaran 

pasca perselingkuhan (dalam bolgs.wulandiniramadhanty.com, 4 Februari 2012) 

http://www.hicow.com/
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Sebuah penelitian yang dilakukan University of Texas at Austin, yang 

dipublikasikan dalam jurnal 'Personality and Individual Differences' dengan 

kesimpulan bahwa reaksi para partisipan berdasarkan naluri dasar kecemburuan. 

Dikatakan bahwa separuh dari laki-laki akan memaafkan ketidaksetiaan pasangan 

mereka. Selama selingkuh tersebut dilakukan pada perempuan. Berbeda dengan 

perempuan yang cenderung tidak memaafkan dan melupakan bila pacar mereka 

bersama pria lain. Para peneliti meminta 718 siswa membayangkan jika mereka 

memiliki hubungan jangka panjang dan apa reaksi mereka untuk beberapa skenario 

perselingkuhan yang berbeda. Dan hasilnya adalah secara keseluruhan sebanyak 50 

persen pria cenderung melanjutkan hubungan dengan seorang perempuan yang 

menghabiskan waktu dengan perempuan lain. Sementara itu, 22 persen mengatakan 

mereka bisa memaafkan penghianatan dengan pria lain. Sedangkan hasil untuk 

perempuan adalah kebalikannya, yaitu sebanyak 28 persen mengatakan akan 

mempertahankan sang pacar bila mereka mendapati pacar mereka selingkuh dengan 

perempuan lain. Hanya 21 persen mengatakan mereka akan mempertahankan 

hubungannya dengan sang pacar yang selingkuh dengan pria lain. 

(www.getoutdoors.com, 4 Februari 2012). 

Berdasarkan uraian penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa memaafkan 

memiliki peranan dalam hubungan pacaran setelah terjadi perselingkuhan agar 

hubungan tidak berakhir, di mana memaafkan dipengaruhi oleh empati. Jika dapat 

terbentuk empati yang tinggi maka akan menghasilkan memaafkan yang akan 

menyelamatkan hubungan pacaran tersebut. Berkaitan uraian di atas, peneliti ingin 

mengetahui hubungan antara empati dengan memaafkan pada pasangan yang 

melakukan perselingkuhan.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana hubungan antara empati dengan memaafkan (forgiveness) pada 

pasangan yang melakukan perselingkuhan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara empati dengan 

memaafkan (forgiveness) pada pasangan yang melakukan perselingkuhan. 

http://www.getoutdoors.com/
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Memperkaya khasanah psikologi terutama pada bidang psikologi sosial. 

2. Secara Praktis 

Untuk memberikan gambaran/informasi kepada pasangan yang mengalami 

perselingkuhan dengan memberi maaf diharapkan dapat menghilangkan atau 

mengurangi rasa sakit hati yang dirasakan. 


