
 
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pembunuhan terhadap suami yang dilakukan istri merupakan fenomena sosial 

yang pada saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Fenomena tersebut semakin 

memprihatinkan karena semakin banyak kasus pembunuhan suami yang dilakukan 

istrinya. Seperti yang dikemukakan dalam Nyata ( 2010, IV Oktober ) pada kasus istri 

yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri pada 21 Oktober 2010. Biasanya 

pembunuhan terhadap suami dilakukan dalam periode yang lama dan dilakukan sendiri 

atau dengan menyuruh pihak ketiga. Kasus pembunuhan suami yang dilakukan istri 

dikenai dengan pasal pembunuhan berencana meskipun dengan latar belakang KDRT. 

Namun sekarang ada perubahan undang-undang pidana mengenai pembunuhan suami 

dengan latar belakang KDRT.  

Bahwa terdapat 13 faktor potensi dan bersifat kumulatif yang menjadi penyebab 

timbulnya kasus kriminal, istri membunuh suaminya sendiri. Sikap, perilaku dan tindakan 

suami yang seringkali berbuat kejam seperti memukul,  menyiksa dan menganiaya 

terhadap istri menjadi faktor dominan (Syafiudin &  Hisyam, 1998).  

Hasil penelitian yang dilakukan Agastyasti ( 2006 ) membuktikan bahwa latar 

belakang kejahatan wanita melakukan kejahatan pembunuhan tentunya dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan atau berhubungan. Faktor tersebut merupakan 

gabungan dari faktor-faktor yang meliputi lemahnya penghayatan kepada agamanya, 

pengaruh umur, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor dendam atau jengkel, faktor 

takut kepada suami, faktor harga diri, faktor membela diri, dan faktor kejiwaan. 

Dari hasil penelitian oleh Sumiati ( t.t ) menunjukkan bahwa tindak kekerasan 

yang dilakukan wanita terhadap suaminya terjadi melalui suatu proses pembelajaran di 

salah satu atau keseluruhan lingkungan yang dimasuki subjek, baik lingkungan keluarga, 

teman, maupun lingkungan sosial yang lebih luas. 



Penyebab istri membunuh suaminya yang ditemukan peneliti di LPW Malang, 

dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan suami dan adanya kekerasan dalam rumah 

tangga. Seperti yang dikemukakan dalam Nyata (2010, IV Oktober) pada kasus istri 

membunuh dan memutilasi suaminya sendiri hal itu dikarenakan suaminya menikah lagi 

tanpa sepengetahuan istri. 

Fenomena wanita yang membunuh suaminya mempunyai dampak buruk bagi 

beberapa pihak, yaitu: 

- Anak menjadi terlantar kerena tidak ada keluarga inti yang dapat merawatnya. 

- Keluarga suami dan keluarga wanita sendiri akan kecewa dengan perbuatan yang 

dilakukan wanita yang telah membunuh suaminya. 

- Hubungan antara keluarga suami dengan keluarga wanita menjadi renggang. 

- Wanita mempunyai dampak psikologis yang negatif terhadap pengalaman 

traumatisnya. 

Ketika wanita telah membunuh suaminya sendiri, banyak masalah  psikologis 

yang muncul seperti perasaan benci dan dendam dengan perilaku yang telah dilakukan 

suaminya terhadap dirinya. Perasaan menyesal karena  merasa bersalah telah membunuh 

suaminya, disisi lain dia juga merasa lega telah melampiaskan kemarahan, kebencian, dan 

rasa dendamnya. Dari kasus yang peneliti temukan ( Oktober, 2010 ) di LPW pada wanita 

yang membunuh suaminya merasakan gejolak emosi penyesalan terhadap apa yang telah 

dilakukannya dan rasa kehilangan pada suaminya yang telah meninggal dunia. Seperti 

yang dialami seorang napi yang membunuh suaminya karena KDRT, selama kurang lebih 

100 hari dia merasa bersalah, selalu menangis dan bermimpi tentang suaminya. 

Terkadang sampai sekarang bila ingat kejadian tersebut, subyek masih menangisi 

suaminya, meskipun sekarang kondisi subyek sudah stabil dan telah memaafkan semua 

perbuatan yang telah dilakukan suaminya terhadap dirinya dan subyek telah menerima 

kesalahannya. Subyek selalu memohon ampun kepada Allah terhadap apa yang telah 

dilakukannya. Menurut pelaku wanita memutilasi suaminya yang dilaporkan oleh Nyata ( 

2010, IV Oktober ) dia merasakan perasaan menyesal sekaligus lega. Masa lalu yang 

sangat buruk, ketika mereka bebas akan menimbulkan konflik interpersonal seperti cemas 

menghadapi kehidupan yang baru lagi dan cemas ketika menghadapi stimulus yang sama 

di masa lalunya. Apabila krisis yang tidak ditangani dengan baik  melalui self forgiveness 



maka akan menimbulkan depresi. Seperti yang dikatakan Hall&Fincham (2005) dampak 

negatif tidak dapat memaafkan diri sendiri (self forgiveness) dihubungkan dengan 

neuritik, depresi, kecemasan dan permusuhan. 

Baumiester (dalam Wohl,DeShea dan Wahkinney, 2008) mengatakan ketika 

seseorang melakukan kesalahan dalam hubungan dengan orang yang signifikan, akan 

berakibat menyesalinya. Sehingga, kepercayaan terhadap diri sendiri untuk melakukan 

perilaku yang salah menghasilkan pemikiran yang destruktif, perasaan, dan perilaku 

terhadap dirinya sendiri. Misalnya seseorang tidak menyukai dirinya sendiri atau 

mempercayai dirinya tidak berharga, hal tersebut merupakan orang yang gagal untuk 

memaafkan dirinya (self forgiveness). 

Self forgiveness adalah melepaskan diri dari situasi bersalah atau menyalahkan 

diri sendiri. Bukan berarti menghindari pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan. 

Self forgiveness bukan menghakimi diri sendiri apakah buruk tindakan yang telah 

dilakukan. Tetapi lebih menemukan sikap mencintai diri sendiri (Simonelli, 2007).  

Wohl, DeShea, dan Wahkinney (2008) mengatakan bahwa self forgiveness 

berhubungan dengan psychological well being dalam konteks hubungan yang signifikan.  

Sama halnya menurut Enright (dalam Wohl, DeShea, dan Wahkinney, 2008) self 

forgiveness bertanggung jawab menghadapi sesuatu yang salah ketika menunda 

pemikiran negatif, perasaan dan perilaku yang berhubungan langsung dengan diri sendiri 

( self ) menggantinya dengan perasaan kasihan, kemurahan hati, dan cinta. Enright 

berpendapat bahwa self forgiveness bersinonim dengan self reconciliation (berdamai 

pada diri sendiri). 

Pada model proses self forgiveness sebelumnya seperti Hall & Fincham (2005) 

menggunakan  subyek penelitian terhadap self forgiveness pada anak tiri. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan Hall & Fincham ( 2008 ),  partisipan yang digunakan 148 

mahasiswa dengan beragam etnis dimana mereka diindikasikan telah melakukan sesuatu 

yang menyakitkan dan penyesalan kepada orang lain selama 3 hari terakhir. Sehingga 

belum ada penelitian self forgiveness mengenai kasus kriminal tindak pidana. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan subyek wanita yang membunuh suaminya. 

Karena wanita yang membunuh suaminya memiliki perasaan bersalah, menyesal 

dan perasaan berdosa. Perasaan bersalah atau menyesal tersebut dapat diselesaikan 



dengan self forgiveness. Dengan menumbuhkembangkan self forgiveness, berarti individu 

dapat belajar mencintai diri sendiri dan tidak terlalu lama menyalahkan diri sendiri dalam 

kesalahan yang sudah dilakukan, menyadari sebagai manusia dan semua kesalahan-

kesalahan yang sudah dilakukan, merelakan semua kenangan dan kejadian yang 

menyakitkan dan mengembangkan pandangan optimis tentang masa depan, dan 

menyadari bahwa mereka mempunyai nilai dan self worth yang bisa membuka diri untuk 

mencintai orang lain dalam cara yang baru dan menghormati diri sendiri. Perilaku 

berdamai secara positif akan berdampak pada menerima maaf dan self forgiveness.  

Dari penjelasan tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana gambaran proses self 

forgiveness pada wanita yang membunuh suaminya. Sehingga mereka bisa mengatasi 

masalah psikologis yang dialaminya, dampak trauma dari pengalaman masa lalunya dan 

belajar tidak menyalahkan diri sendiri dalam waktu yang lama.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelititan ini adalah bagaimana gambaran proses self 

forgiveness pada wanita yang membunuh suaminya?   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran proses self forgiveness 

pada wanita yang membunuh suaminya.  

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian mengenai self forgiveness pada wanita yang 

membunuh suaminya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis yaitu 

menambah wawasan psikologi klinis khususnya di forensik (karena berhubungan dengan 

tindakan kriminal), menambah kajian penelitian tentang psikologi forgiveness, dan 

menambah wawasan mengenai fenomena wanita yang membunuh suaminya. Sedangkan 

manfaat praktisnya untuk pihak LP dapat digunakan sebagai rancangan self forgiveness 

therapy dalam bentuk penanganan napi wanita dengan kasus pembunuhan, dimana napi 

tersebut mengalami atribusi rasa bersalah dan malu. 
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