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ABSTRAK 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
SKRIPSI, 23 Februari 2018 
ERFIARA PUTRI 
BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN FORGIVENESS PADA ISTRI KORBAN 
PERSELINGKUHAN SUAMI DI KABUPATEN SANGGAU (STUDY DI WILAYAH KERJA 
KECAMATAN TAYAN HILIR DAN KAPUAS) 
xiv + 92 halaman + 48 tabel + 3 gambar + 4 lampiran 

Pada pasangan yang mengalami perselingkuhan dalam rumah tangga, forgiveness dalam konteks 
pasangan suami istri dikatakan sebagai suatu proses yang meliputi partisipasi atau peran dari 
kedua pihak, individu yang bersalah perlu mengungkapkan kesedihan dan penyesalan yang 
dalam atas apa yang telah dilakukannya dan individu yang tersakiti perlu terbuka dengan 
mengungkapkan perasaan-perasaannya untuk dapat memaafkan dan melepaskan rasa dendam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan 
forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami. Data pengadilan agama kelas 1-A Pontianak 
yakni pada tahun 2015 cerai gugat sebanyak 684 kasus masuk dan gugatan sebab perselingkuhan 
yang kemudian istri mencabut kembali gugatannya ada 179 orang. Kabupaten Sanggau sendiri 
ada 2 kecamatan yang menduduki peringkat tertinggi untuk data cerai gugat akibat 
perselingkuhan dan yang menarik kembali gugatannya yakni dikecamatan Tayan Hilir ada 16 
orang dan Kecamatan Kapuas ada 33 kasus. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional, 
populasi dalam penelitian ini berjumlah 49 orang, yang teridiri dari 2 kecamatan, sampel 
penelitian berjumlah 49 orang dengan menggunakan total sampling, instrument pengumpulan 
adat dengan menggunakan kuesioner, teknik analisa data yang digunakan adalah analisis 
univariat dan analisis bivariate. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) keberadaan anak (p-value = 0,033), 2) lama usia 
pernikahan (p-value = 0, 010), 2) dukungan keluarga (p-value = 0,362), 4) ketergantungan 
ekonomi (p-value = 0,035), 5) stigma masyarakat (p-value = 0,325). 
bagi pasangan suami istri diharapkan masing-masing dapat melakukan peranannya dengan baik 
agar dapat terbentuk keluarga yang harmonis setidaknya terhindar dari kasus perselingkuhan. 
 

 

Kata kunci :Forgiveness, keberadaan anak, lama usia pernikahan, dukungan keluarga, 
ketergantungan ekonomi, stigma masyarakat 
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ABSTRACT 
  
FACULTY OF HEALTH SCIENCE 
SKRIPSI, Oktober 2018 
Erfiara Putri 
Several factors related to forgiveness to the wife of the victim's husband's affair in Sanggau 
district (Study of the working area of Tayan Hilir and Kapuas Districts) 
Xiv + 92 pages + 48 tables + 3 pictures + 4 attachments 
 
In couples ho experience infidelity in the household, forgiveness in the context of a married 
couple is said to be a process that includes participation or the role of both parties, the guilty 
individual needs to express deep sadness and regret for what he has done and the injured 
individual needs to be open with expressing his feelings to be able to forgive and release 
revenge. Data from the Pontianak 1-A religious court, namely in 2015, claimed 684 divorce 
cases and lawsuit because of an affair which the wife later revoked her claim in 179 people. 
There are 2 sub-districts in Sanggau regency which are ranked highest for divorce data due to 
infidelity and those who withdraw their lawsuit are 16 people in Tayan Hilir and 33 cases in 
Kapuas sub-district. This study uses descriptive analytic method with cross sectional approach, 
the population in this study amounted to 49 people, consisting of 2 sub-districts, the research 
sample amounted to 49 people using total sampling, traditional collection instruments using 
questionnaires, data analysis techniques used were univariate analysis and bivariate analysis. 
The results showed that 1) the presence of children (p-value = 0.033), 2) the age of marriage (p-
value = 0, 010), 2) family support (p-value = 0.362), 4) economic dependence (p- value = 0.035), 
5) community stigma (p-value = 0.325). So in the household there must be a balance of roles 
between husband and wife and it is hoped that each of them can perform his role well so that a 
harmonious family can be formed at least avoiding the case of infidelity. 
 
 
 
 
Keywords: Forgiveness, existence of children, length of marriage age, family support, economic 

dependence, community stigma 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah antara laki-laki dan 

perempuan dimana keduanya terlibat secara seksual, memiliki serta 

membesarkan anak (Strong, De Vault & Cohen, 2011 dalam Sari 2012). 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa 

pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indriastuti dan 

Nawangsari, 2014). 

Olson dan Defrain (2006 dalam Jannah 2013) memberikan beberapa 

alasan individu untuk menikah: (pertama) saling melengkapi, (kedua) 

kebutuhan akan cinta dan keintiman agar timbul keterbukaan dan bisa saling 

melengkapi, (ketiga) pasangan yang suportif agar bisa saling berbagi 

kesuksesan dan saling mendukung untuk kebaikan sehingga pencapaian akan 

bisa menstabilkan sebuah pernikahan, (keempat) karena pernikahan disebut 

sebagai sumber kepuasan seksual yang stabil maka dibutuhkan pasangan 

seksual, (kelima) keinginan menjadi orang tua karena hal ini merupakan tugas 

yang menantang, membuat frustrasi akan tetapi sangat menyenangkan. 

Keterpenuhan harapan dan kebutuhan dalam pernikahan menjadi 

sebuah standar untuk menilai tingkat kualitas hubungan pernikahan tersebut. 
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Individu yang merasa kualitas pernikahannya sesuai dengan harapannya, akan 

merasakan kepuasan dalam pernikahan. Sebaliknya individu yang merasa 

kualitas pernikahannya belum sesuai dengan harapannya, cenderung tidak 

merasakan kepuasan dalam pernikahan. Kepuasan pernikahan berkaitan 

dengan perasaan bahagia yang dirasakan oleh kedua individu dari pernikahan 

yang dijalani. Individu yang tidak merasakan kepuasan dalam pernikahan akan 

berupaya mencari kepuasan di luar pernikahannya (Jannah, 2013). 

Sebuah rumah tangga tidak akan berjalan mulus seperti apa yang 

dibayangkan sebelum pernikahan itu dimulai, akan banyak rintangan dan 

cobaan yang menghampiri, tergantung dari pasangan itu sendiri akan 

mempertahankan rumah tangganya atau justru akan mengakhirinya dengan 

berbagai macam konsekuensi yang akan dihadapi nantinya (Cahyono dan 

Roswita, 2013). Kondisi perkawinan yang tidak menyenangkan dan 

banyaknya harapan yang tidak terpenuhi, dapat memicu adanya 

perselingkuhan. Hubungan yang intim dengan orang ketiga dapat bermula dari 

pertemanan biasa tetapi kemudian berlanjut semakin dalam ketika masing-

masing membuka diri dan saling menceritakan masalah (Glass & Staeheli, 

2003, dalam Ginanjar, 2009). 

Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami memberikan dampak 

negative yang luar biasa terhadap istri dan dapat berlangsung dalam jangka 

panjang (Moore, 2002; Subotnik & Harris, 2005, dalam Ginanjar, 2009). 

Berbagai perasaan negative seperti marah, sedih, kecewa, tidak berharga, 

dikhianati dan dibenci, dirasakan secara intenes oleh istri. Selain itu terjadi 
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perubahan mood yang begitu cepat sehingga membuat para istri serasa 

terkuras tenaganya. Kondisi ini, yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan, 

sama sekali tidak mudah untuk dilalui. Salah satu perasaan yang secara intenst 

dirasakan adalah kesedihan dan kehilangan (Ginanjar, 2009). 

Selain itu perselingkuhan menimbulkan dampak kurangnya 

kepercayaan diri anggota keluarga terhadap pihak yang berselilingkuh yang 

akan menimbulkan hilangnya keharmonisan. Hilangnya keharmonisan dalam 

rumah tangga pada akhirnya dapat berakibat pada perceraian. Studi yang 

dilakukan Amato dan Rogers terhadap lebih dari 2000 orang yang telah 

menikah di Amerika untuk menguji pengaruh berbagai masalah dala 

pernikahan terhadap perceraian, ditemukan bahwa hubungan seks diluar nikah 

memberikan dampak pada perceraian dua kali lebih besar dari masalah lainnya 

(Olson, dkk 2002 dalam Jannah, 2013). Menurut Ajrina (2015) selain dampak 

yang negative yang dialami suami istri selaku orang tua, anak juga merasakan 

dampak dari perselingkuhan orangtuanya maupun perdebatan yang dilakukan 

oleh orangtuanya. 

Sebuah study ditahun 2011, American sociological review, dampak 

negative social pada anak-anak diakibatkan oleh perceraian orang tua, 

umumnya dimulai ketika proses perceraian itu dimulai. Kesedihan, kesepian, 

kecemasan, masalah prilaku dan berkurangnya harga diri cenderung dialami 

oleh anak. Anak-anak dalam penelitian tersebut dikatakan sosok yang tidak 

percaya diri dihadapan teman-temannya, kemampuan belajarnya berkurang, 

begitu juga dengan keterampilan social interpersonalnya (Dedykuw, 2013). 
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Dala sebuah data pada tahun 2012 dan 2013 di Indonesia, angka 

perceraian sekitar 350.000 kasus. Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 

kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap jam.  Tapi Indonesia tidak 

termasuk dalam 10 besar negara yang tingkat perceraiannya cukup tinggi 

tersebut (Him, 2015 dalam MIMBAR-RAKYAT.com). 

Kemudian data dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak tiga 

tahun terakhir, pada tahun 2013 penyebab terjadinya perceraian berjumlah 951 

kasus, pada tahun 2014 mengalami penurunan berjumlah 823 kasus dan pada 

tahun 2015 mengalami peningkatan kembali sebanyak 946 kasus. Data cerai 

gugat yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2015 sebanyak 684 kasus, 

sedangkan untuk data kasus perselingkuhan yang mencabut kembali (rujuk) 

sebanyak 179 kasus. 

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sanggau yakni pada 

tahun 2015 terdapat  204 cerai gugat dan yang diputus atau ditarik kembali 

sebanyak 197 kasus dan pada tahun 2016 cerai gugat ada 222 kasus yang 

diterima kemudian yang dipiutus atau ditarik kembali ada 219 kasus. Untuk 

jumlah perceraiannya sendiri pada tahun 2013 terjadi kasus perceraian 

sebanyak 204 kasus, pada ahun 2014 mengalami penurunan kasus yakni 151 

kasus dan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan sekitar 49,9% yakni 

hanya 76 kasus, dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sanggau 

penyebab perceraian sebab perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga 

menempati urutan kedua setelah tidak adanya keharmonisan yakni masing-

masing pada tahun 2013 ada 65 kasus, 2014 32 kasus dan 2015 ada 17 kasus. 
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Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 Kecamatan yang setiap tahunnya 

hamper seluruh Kecamatan ada warganya yang mendaftarkan gugatan 

perceraian, pada tahun 2016 Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas 

merupakan dua Kecamatan yang gugatan perceraian karena gangguan pihak 

ketiga paling tunggi dari kecaatan lainnya yakni masing-masih ada 33 kasus 

untuk Kecamatan Kapuas dan 16 kasus utuk Kecaatan Tayan Hilir. 

Relasi suami-istri pasti tak pernah terlepas dari kekhilafan, kesalahan, 

dan konflik. Konflik dalam relasi suami istri akan berdampak pada kondisi 

keluarga karena suami istri adalah “kapten” yang bertugas untuk mengarungi 

bahtera rumah tangga. Untuk mengatasi konflik dalam relasi suami-istri 

dibutuhkan kesadaran bahwa setiap manusia lemah dan butuh pemaafan. 

(Nancy, 2013) 

Then (dalam Naland, 2001) menyebutkan tiga alasan utama istri tetap 

bertahan dalam perkawinannya, yaitu yang pertama alasan pribadi yang 

meliputi adanya perasaan yang masih terlalu mencintai suami, anak-anak, 

keluarga dan perkawinan itu sendiri, ketergantungan terhadap pasangan juga 

menjadi alasan kenapa istri masih mau bertahan dengan pernikahannya, selain 

itu ada juga istri yang berpendapat bahwa perselingkuhan yang dilakukan 

suami bukan merupakan alasan untuk bercerai dan yang terakhir yang menjadi 

alasan pribadi seorang istri yaitu kehidupan beragama. Kedua yaitu alasan 

sosial dimana sebagian istri memilih untuk tetap bertahan dalam 

perkawinannya agar tetap memiliki peran dan status sosial yang dimiliki 

suaminya karena banyak wanita mendapatkan identitas diri melalui 
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perkawinan, kemudian poin yang ketiga yaitu alasan keuangan dimana alasan 

keuangan ini menjadi pokok yang paling penting dalam perkawinan karena 

sebagian besar wanita kebutuhan ekonominya bergantung sepenuhnya kepada 

suami sekalipun ia berpenghasilan sendiri itu hanya merupakan tambahan. 

Menurut Baumeister, Exline dan Sommer (2004 dalam Sari 2012) 

dimensi Forgiveness dapat saling berinteraksi dan menghasilkan beberapa 

kombinasi forgiveness, antara lain Hollow Forgiveness, Silent Forgiveness, 

Total Forgiveness, No Forgiveness(Claims on Reward and Benefit, To Prevent 

Reccurence, Continued Suffering, Pride and Revenge , dan Principal Refusal). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan tema “Beberapa Faktor yang Berhubungan Dengan 

Forgiveness” pada Istri Korban Perselingkuhan Suami di Kabupaten Sanggau 

(Study di Wilayah Kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa perempuan (istri) memilih bertahan dalam pernikahannya 

dibandingkan harus mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Berbagai 

macam pertimbangan yang telah difikirkan menhadikan istri kuat untuk 

memperbaiaki pernikahannya kembali dan tidak ada keinginan untuk 

membalas perbuatan yang telah dilakuakn oleh suaminya. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja 

yang mempengaruhi istri memaafkan perselingkuhan yang telah diakukan 

oleh suami ? 

 



7 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan 

forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kabupaten Sanggau 

(study di wilayah kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara faktor keberadaan anak dengan 

forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kabupaten Sanggau 

(study di wilayah kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas). 

2. Untuk mengetahui hubungan antara lamanya usia pernikahan dengan 

forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kabupaten Sanggau 

(study di wilayah kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas). 

3. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan 

forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kabupaten Sanggau 

(study di wilayah kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas). 

4. Untuk mengetahui hubungan antara ketergantungan ekonomi (financial) 

dengan forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kabupaten 

Sanggau (study di wilayah kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan 

Kapuas). 

5. Untuk mengetahui hubungan antara stigma masyarakat dengan forgiveness 

pada istri korban perselingkuhan suami di Kabupaten Sanggau (study di 

wilayah kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Pengadilan Agama 

  Dapat di jadikan media pembelajaran bagi seluruh kalangan 

khususnya bagi pasangan menikah mengenai pentingnya forgiveness 

dalam pernikahan dan memberikan pengetahuan mengenai factor-faktor 

yang mempengaruhi forgiveness sehingga dapat dilakukan pembekalan 

pranikah dari pengadilan agama guna meningkatkan pengetahuan bagi 

calon pasangan suami-istri tentang pentingnya forgiveness dalam 

pernikahan. 

1.4.2 Bagi KPAI 

Kajian ini akan memberikan strategi dan rekomendasi bagi instansi 

terkait terutama KPAI tentang sosialisasi khusus ataupun penanganan 

khusus terhadap anak-anak korban perselisihan orang tua bahkan yang 

sampai pada perceraian.  

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya jika ingin membahas 

mengenai factor yang mempengaruhi forgiveness istri korban 

perselingkuhan suami hendaknya mampu menemukan factor lain dari 

forgiveness istri seperti kualitas hubungan suami-istri, intensitas 

komunikasi, religiusitas, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil dari 

penelitian ini peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya 

hendaknya bisa membuat suatu bentuk intervensi untuk para perempuan 

yang menjadi korban perselingkuhan atau pun pasca perceraian agar bisa 
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memberdayakan dirinya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di 

masa depan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti/ Tahun Judul Desain 
Penelitian 

Hasil 

Cahyono dkk, 2013 Proses 
penyelesaian 
konflik 
intrapersonal 
pada wanita 
dalam 
menghadapi 
perselingkuhan 
dari suami 

Kualitatif  1. Subjek pertama dan ketiga 
menginginkan perceraian 
namun mempertimbangkan 
banyak hal yaitu salah satunya 
nak-anak kemudian subyek 
kedua menginginkan tetap 
mempertahankan 
pernikahannya juga karena 
anak-anak. 

Fretes dkk, 2016 Wife’s 
Forgiveness For 
Husband’s 
Affair’s 
(Qualitative 
Study of 
Woman as 
Victims of 
Husband’s 
Affairs in 
Maumere) 

Kualitatif 1. subyek 1 dan 2 memahami 
bahwa pemaafan dapat 
merekontruksi hubungan 
dengan suami kemudian demi 
anak dan masih adanya rasa 
cinta subjek mempertahankan 
hubungan nya dengan suami 
begitu juga dengan subyek ke 
3 dia mempertahankan rumah 
tangga nya juga demi masa 
depan anak. 

Sari, 2012 Forgiveness 
pada istri 
sebagai upaya 
untuk 
mengembalikan 
keutuhan rumah 
tangga akibat 
perselingkuhan 
suami  

Kualitatif  
dengan 
pendekatan 
fenomenologi 

1. Subjek masih bertahan dalam 
perkawinan karena anak. 
Selain itu pada subjek A 
masih bertahan dalam 
perkawinan karena 
ketergantungan secara 
financial terhadap suaminya 
dan menganggap 
perselingkuhan bukan alasan 
untuk bercerai. A menganggap 
apabila ia bercerai dari 
suaminya, ia belum tentu akan 
mendapatkan laki-laki yang 
lebih baik seperti suaminya. 
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Dari ketiga penelitian diatas dengan tema yang sama, penelitian ini 

memeliki beberapa perbedaan dari segi metodologi, pengguanaan teori, subjek, 

tempat penelitian dan fokus penelitian. 

1. Perbedaan: 

a. Lokasi dari penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya 

b. Dari varibel nya yakni lamanya usia pernikahan, dukungan keluarga 

dan persepsi masyarakat 

c. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analiti dengan 

pendekatan cross sectional 

2. Persamaan 

a. Varriabel penelitian meliputi faktor anak-anak dan ketergantungan 

ekonomi (financial) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pernikahan 

2.1.1 Pengertian 

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam 

kehidupan manusia. Saat memasuki perkawinan, pasangan tentunya 

meninginkan kebahagiaan yang berlangsung sepanjang kehidupan mereka. 

Kenyataannya, perkawinan di dunia nyata tidak sesederhana dalam 

dongeng (Ginanjar, 2009). Selain itu Olson & Defrain (2006 dalam 

Jannah, 2013) juga mendefinisikan pernikahan sebagai komitmen yang 

legal antara dua orang untuk berbagi kedekatan fisik dan emosional, 

berbagai macam tugas, serta sumber perekonomian. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, 

bab 1 pasal 1 pernikhan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

(Sa’adah dkk, 2012). 

Dari definisi para ahli diatas maka peneliti mendefinisikan 

pernikahan merupakan ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita 

didepan penghulu menurut ajaran islam yang kemudian sah menurut 

agama dan juga negara. 

Ada beberapa kriteria yang dicetuskan para ahli dalam mengukur 

keberhasilan pernikahan. Kriteria itu antara lain (a)awetnya suatu 
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pernikahan, (b) kebahagiaan suami dan istri, (c)kepuasan pernikahan, (d) 

penyesuaian seksual, (e)penyesuaain perniakahn, dan (f)kesatuan pasangan 

(Burgess & Locke dalam Ardhianita & Andayani). 

2.1.2  Alasan-Alasan untuk Menikah 

Beberapa alasan individu untuk menikah seperti yang dijelaskan 

oleh Olson & Defrain (2006 dalam Jannah, 2013) diantaranya: 

a. Saling melengkapi. Berbagi hidup dengan individu lainnya adalah 

alasan umum mengapa orang menikah. Saling melengkapi 

memungkinkan pasangan untuk berbagi perjalanan hidup. Meski 

beberapa orang percaya bahwa pernikahan dapat mengakhiri 

kesendirian, hal itu hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak 

merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. 

b. Cinta dan keintiman. Kebutuhan akan cinta dan keintiman berkaitan 

dengan kebutuhan untuk saling melengkapi. Kebutuhan akan cinta dan 

keintiman dapat terpenuhi melalui pernikahan. 

c. Pasangan yang suportif. Pernikahan memberikan kesempatan untuk 

berkembang sebagai manusia secara alami dan untuk merawat 

perkembangan pasangan. Pernikahan tidak bisa bertahan apabila 

individu hanya memikirkan perkembangan, kebutuhan karir, atau 

kebutuhan akan pengakuan bagi dirinya sendiri. Namun saling berbagi 

kesuksesan dan saling mendukung untuk kebaikan dan pencapaian akan 

menstabilkan suatu hubungan. 
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d. Pasangan seksual. Pernikahan disebut sebagai sumber kepuasan seksual 

yang stabil bagi pasangan menikah. Pernikahan sering dilihat sebagai 

jalan untuk legitimasi perilaku seksual seseorang. 

e. Menjadi orangtua. Salah satu alasan klasik untuk menikah adalah untuk 

memiliki anak. Sebagian orang tua beranggapan bahwa memiliki anak 

merupakan suatu tugas yang menantang, membuat frustrasi, dan pada 

saat yang sama sangat menyenangkan. 

2.2 Perselingkuhan 

2.2.1  Pengertian 

Menurut Bird dan Melville (1994 dalam Fretes dkk, 2016) 

perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh salah satu pasangan 

yang telah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan 

secara resmi. Sedangkan Menurut Ginanjar (2009 dalam Fretes dkk, 2016) 

Perselingkuhan adalah suatu hubungan antara dua orang yang bukan 

merupakan pasangan sahnya, yang dapat terjadi baik secara emosional 

maupun seksual, yang dilakukan secara sembunyisembunyi karena 

merupakan perbuatan yang melanggar komitmen terhadap pasangan 

sebenarnya. 

Subtonic dan Harris (dalam Naland, 2001)  membedakan beberapa 

pengertian perselingkuhan berdasarkan keterikatan emosiaonal, yakni: 

1.  Serial Affair 

 Merupakan perselingkuhan yang dilakukan lebih dari satu orang 

dengan berganti-ganti pasangan tanpaadanya komitmen dan keterikatan 
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emosiaonal tertentu diantra keduanya. individu yang melaukan 

perselingkuhan mengatakan maih tetap mencintai dan bertanggung 

jawab terhadap pasangan hidupnya dan menganggap perselingkuhan 

yang dilakukannya tidak akan menyakiti hati pasangannya. 

2. Flings 

 Perselingkuhan belum menunjukkan adanya keterikatan emosional 

dan komitmen apapun terhadap pasangan selingkuhnya. Flings ini 

biasanya terjadi karena adanya suasana serta kondisi yang mendukung 

dan memungkinkan terjadinya perselingkuhan, misalnya daya tarik 

sesaat antara pria dan wanita yang kebetulan berada jauh dari 

pasangannya. 

3. Romantic Love Affair 

Merupakan perselingkuhan yang telah melibatkan keterikatan 

emosional yang mendalam sehingga suami atau istri saling perduli 

terhadap pasangan selingkuhannya dan berusaha agar hubungan mereka 

berdua dapat disatukan dalam kehidupan masing-masing. 

4. Long-Term Affair 

 Perselingkuhan ini berlangsung bertahun-tahun bahkan mungkin 

sepanjang perkwaninan. Keterikatan emosional yang dibuat sangat kuat 

sehingga sangat sulit untuk mengambil atau membuat keputusan untuk 

berpisah dengan pasangan selingkuhnya. 

Peneliti sendiri mengambil kesimpulan bahwa perseligkuhan ialah 

kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang dilakukan 
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dengan niat sengaja ataupun tidak sengaja yang akan menyakiti 

pasangan lainnya. 

2.2.2 Faktor Penyebab Perselingkuhan 

 faktor yang menyebabkan pernikahan tidak berjalan dengan mulus 

salah satunya adalah perselingkuhan yang saat ini kerap terjadi dalam 

perkawinan. Amato dan Rogers (Jannah, 2013) mengatakan bahwa 

perselingkuhan merupakan penyebab yang paling banyak terdaftar sebagai 

penyebab perceraian. Amato dan Rogers juga sudah melakukan penelitian 

terhadap lebih dari 2.000 orang yang telah menikah dan melakukan 

hubungan seksual diluar pernikahnnya memberikan dampak pada 

perceraian dua kali lebih besar daripada masalah lainnya (Olson, dkk 

dalam Jannah, 2013). 

a. Faktor Internal 

 Konflik dalam perkawinan secara terus menerus disebabkan oleh 

perbedaan latar belakang pendidikan; perkembangan kepribadian, 

subkultur, serta pola hidup, yang menyebabkan ketidakserasian relasi 

antarpasangan; Kekecewaan dengan adanya perbedaan: sifat yang 

berbeda, cara berkomunikasi berbeda; Ketidakpuasan dalam kehidupan 

seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan perilaku seksual 

lainnya; Problema finansial; Persaingan antarpasangan baik dalam 

karier dan perolehan penghasilan. 
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b. Faktor Eksternal 

Lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk 

mengambil keputusan berselingkuh,; Kedekatan dengan teman lain jenis 

ditempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan 

kekecewaan dalam rumah tangga, membentuk kedekatan emosi dan 

berlanjut dengan kontak fisik intim; Godaan erotis-seksual dari berbagai 

pihak, rekan kerja dan teman dengan motif tertentu. 

Menurut RushBold & Zembrodt (1983 dalam Zalafi 2015) reaksi 

atau respon terhadap renggangnya sebuah hubungan dapat dikategorikan 

menjadi dua, yakni reaksi aktif dan pasif serta reaksi konstruktif dan 

destruktif. Voice (membicarakan) merupakan reaksi aktif konstruktif, 

sedangkan loyalty (kesetiaan) merupakan reaksi pasif konstruktif. Exit 

(pergi) merupakan reaksi aktif destruktif dan neglect (menghindar) 

merupakan reaksi pasif destruktif. Keempat reaksi tersebut merupakan 

reaksi yang diberikan reaksi yang diberikan oleh pasangan dalam 

menghadapi konflik dalam pernikahan. Pergi atau memilih untuk keluar 

dari hubungan yang sedang mengalami konflik dipilih sebagai solusi 

utama ketika perempuan pertama kali mengetahui perselingkuhan suami. 

Pilihan ini akan mengantarkan pada akhir pernikahan tersebut. 

2.2.3 Alasan orang berselingkuh 

Veranita (dalam Sari, 2012) menjelaskan beberapa penyebab atau 

alasan seseorang terlibat dalam perselingkuhan, yaitu: 

1. mencari variasi baru pengalaman seksual 
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2. melakukan pembalasan atas ketidaksetiaan pasangan 

3. menentang norma monogami; menunjukkan penolakan terhadap norma 

masyarakat yang dianggap membatasi kebebasannya 

4. Mencari kepuasan atas ketidaksetiaan pasangan 

5. Memiliki hubungan persahabatan dengan seseorang diluar 

perkawinannya 

6. Suami atau istri mendorong hubungan felap tersebut; biasanya suami 

mendorong istri melakukan hal yang sama. Contohnya mate swapping 

dan swinging (saling bertukar pasangan) 

7. Membuktikan bahwa masih muda dan menarik 

8. Terlihat hanya untuk memperoleh kesenangan 

2.3 Forgiveness (Pemaafan) 

2.3.1  Pengertian 

Pemaafan (Forgiveness) merupakan sikap seseorang yang telah 

disakiti untuk tidak melakukan perbuatan balas dendam terhadap pelaku, 

tidak adanya keinginan untuk menjauhi pelaku, sebaliknya adanya 

keinginan untuk berdamai dan berbuat baik terhadap pelaku, walaupun 

pelaku telah melakukan perilaku yang menyakitkan (McCullogh,  Fincham 

& Tsang, 2003 dikutip dalam sari, 2012). Sedangkan menurut Ransley & 

spy (2005 dalam Sa’adah dkk, 2012) pada pasangan yang mengalami 

perselingkuhan dalam rumah tangganya, memaafkan dalam konteks 

pasangan suami istri dikatakan sebagai suatu proses yang meliputi 

partisipasi atau peran dari kedua pihak. Individu yang bersalah perlu 
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mengungkapkan kesedihan dan penyesalan yang dalam atas apa yang telah 

diklakukannya, dan individu yang tersakiti perlu terbuka dengan 

mengungkapkan perasaan-perasaannya untuk dapat memaafkan dan 

melepaskan rasa dendam. Lain halnya dengan Fincham (1998 dalam Fretes 

dkk, 2016) yang mendefinisikan pemaafan sebagai sebuah respon terhadap 

yang berbuat salah yang memerlukan perubahan hati dimana kemarahan, 

kekesalan atau kekecewaan diubah dengan sikap dan perilaku yang baik 

terhadap pelaku keslahan. 

Berdasarkan definisi diatas akhirnya  peneliti mendefinisikan 

pemaafan adalah keinginan yang timbul dari hati seseorang untuk 

memaafkan segala bentuk kesalahan orang lain dan tidak berniat untuk 

membalas kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang lain bahkan akan 

instropeksi diri.  

2.3.2  Indikator Pemaafan (Forgiveness) 

Menurut Sumampouw (2004)) dimensi Forgiveness dapat saling 

berinteraksi dan menghasilkan beberapa kombinasi forgiveness, antara 

lain: 

1. Hollow Forgiveness 

Kombinasi ini terjadi saat orang yang disakiti dapat 

mengekspresikan pemaafan secara konkret melalui perilaku, namun 

orang yang disakiti belum dapat merasakan dan menghayati adanya 

pemaafan didalam dirinya. orang yang disakiti masih menyimpan rasa 

dendam dan kebencian meskipun ia telah mengatakan kepada pelaku 
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“saya memafkan kamu”. Proses intrapsikis dari pemaafan ditandai 

dengan adanya komitmen dalam diri orang yang disakiti untuk 

memafkan. Saat komitmen telah dimiliki, orang yang disakiti dapat 

mengekpresikannya dengan baik kepada pelaku. 

2. Silent Forgiveness 

Kombinasi ini kebalikan dari kombinasi pertama. Dalam 

kombinasi ini intrapsychic forgiveness dirasakan, namun tidak 

diekspresikannya melalui perbuatan dalam hubungan interpersonal, 

nointerpersonal forgiveness. Orang yang disakiti tidak lagi 

menyimpan perasaan marah, benci kepada pelaku namun tidak 

mengespresikannya. Orang yang disakiti membiarkan pelaku terus 

merasa bersalah dan terus bertindak seakan-akan pelaku tetap beralah. 

3. Total Forgiveness 

Dalam kombinasi ini orang yang disakiti menghilangkan 

perasaan kecewa, benci atau marah terhadap pelaku tentang 

pelanggaran yang terjadi. Kemudian, hubungan antara orang yang 

disakiti dengan pelaku kembali secara total seperti keadaan 

sebelumnya pelanggaran atau peristiwa yang menyakitkan orang yang 

disakiti terjadi. 

4. No Forgiveness 

Dalam kombinasi ini, Intrapsychic dan Interpersonal 

Forgiveness tidak terjadi pada orang yang disakiti, hal ini terjadi 

karena beberapa faktor, yaitu: 
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a. Claims on Reward and Benefit  

 Maaf yang tidak diberikan kepada pelaku memberikan 

keuntungan praktis dan material bagi orang yang disakiti. 

Pemaafan sering diberikan pada saat pelaku menampilkan tindakan 

yang memberikan keuntungan bagi orang yang disakiti. Reward 

yang diperoleh tidak hanya material tetapi juga non material. 

Intrapsychic forgiveness melepaskan orang yang disakiti dari 

perasaan superior, sedangkan interpersonal forgiveness dapat 

dilakukan oleh orang yang disakiti untuk menyatakan bahwa 

dirinya lebih superior dalam hal moral. 

b. To Prevent Reccurence 

Pemaafan dianggap dapat meningkatkan kemungkinan 

terjadinya pelanggaran atau peristiwa menyakitkan yang dialami 

orang yang disakiti di masa mendatang. Dengan tidak diberikannya 

pemaafan kepada pelaku, orang yang disakiti dapat terus 

mengingatkan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. 

c. Continued Suffering  

Penghalang dalam memaafkan adalah terus berlanjutnya 

perasaan menderita dari peristiwa menyakitkan yang dialami oleh 

orang yang disakiti. Saat konsekuensi dari pengalaman 

menyakitkan yang dialami oleh orang yang disakiti di masa lalu 

mempengaruhi hubungannya dengan pelaku di masa depan, maka 

pemaafan merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. 
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d. Pride and Revenge  

Apabila pemaafan intrapsychic dan interpersonal diberikan 

kepada pelaku, orang yang disakiti merasa bahwa perbuatan 

tersebut akan mempermalukan dirinya bahkan menunjukkan 

rendahnya harga diri orang yang disakiti. Selain itu, apabila orang 

yang disakiti cepat mampu memberikan pemaafan, ia akan 

dipersepsikan sebagai orang yang bodoh. 

e. Principal Refusal  

Pemaafan tidak dilakukan oleh orang yang disakiti, karena 

hal ini dianggap mengabaikan prinsip yang telah baku atau standar 

hukum yang telah ada. Pemaafan diindentikkan dengan memberi 

pengampunan hukum terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah 

melalui sistem peradilan yang ada. Oleh karena itu, pemaafan 

dilihat sebagai perbuatan yang keliru. 

2.3.3 Alasan Istri Bertahan dalam Pernikahannya 

Naland (2001) menyebutkan tiga alasan utama yang membuat istri 

tetap bertahan dalam perkawinannya, yaitu : 

1. alasan pribadi 

a. mencintai suami, anak-anak, keluarga dan perkawinan. 

Beberapa istri tetap mempertahankan perkawinannya karena 

sangat mencintai suami. Selain itu, istri merasa perlu mempertahankan 

perkawinannya karena anak. Perceraian seringkali berakibat buruk pada 

mereka yang terlibat, khusunya anak-anak sehingga istri merasa perlu 
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berkorban dengan mempertahankannya perkawinannya agar anak tidak 

ikut menderita. 

b. ketergantungan terhadap suami 

Terkadang istri merasa dirinya “rapuh” tidak sanggup 

melakukan segala sesuatu sendiri atau tidak mampu menjadi orangtua 

tunggal serta adanya ketergantungan secara emosionl terhadap suami. 

c. perselingkuhan bukan merupakan alasan untuk bercerai 

istri menganggap bahwa sebagian besar suami tidak setia, 

dengan demikian perselingkuhan bukanlah merupakan alasan yang 

cukup kuat untuk bercerai. Seandainya mereka bercerai dan menikah 

lagi, pria yang menjadi suami di kemudian hari belum tentu akan setia. 

d. kehidupan beragama 

dalam kehidupan sehari-hari terlihat bahwa banyak pasangan 

yang mempertahankan perkawinanya karena pertimbangan agama atau 

moral, walaupun sebenarnya mereka hidup dalam kekecewaan. 

2. Alasan Sosial 

Banyak wanita mendapatkan identitas diri melalui perkawinanya. 

Beberapa peran, terutama peran social sebagai wanita dewasa banyak 

berhubungan dengan kedudukan suaminya. Oleh karena itu, dengan 

kehilangan status sebagai istri berarti juga bebrapa peranpenting dalam 

kehidupan social serta gaya hidup yang telah dimiliki akan hilang. 
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3. alasan keuangan 

banyak wanita memilih bertahan dalam perkawinannya karena 

kehidupan ekonomi bergantung sepenuhnya pada suami atau sekalipun 

bekerja penghasilan yang diperoleh hanya merupakan tambahan, tidak 

mencukupi kebutuhan dirinya dan juga anak-anak. 

2.3.4 Aspek-aspek dalam Forgiveness 

Menurut Mc.Cullugh, dkk (dalam Mahmuhdah, 2015) aspek-aspek 

forgiveness (pemaafan) yaitu : 

1. Avoidance Motivation 

Semakin menurun motivasi untuk menghindari pelaku, membuang 

keinginan untuk menjaga kerenggangan (jarak) dengan orang yag telah 

menyakitinya 

2. Revenge motivation 

Semakin menurun motivasi untuk membalas dendam terhadap 

suatu hubungan, membuang keinginan untuk membalas dendam terhadap 

orang yang telah menyakiti. 

3. Benevolnce Motivation 

Semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai 

dengan pelaku meskipun pelanggarannya termasuk tindakan berbahaya, 

keinginan untuk berdamai atau melihat well being orang yang 

menyakitinya. 
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2.4 Keberadaan Anak 

2.4.1  Pengertian 

  Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 anak merupakan 

amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus kita jaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjing tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang termuat dala Undang-Undang Dasar 1945 

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. 

  Dalam pengertian khusus menurut ajaran agama islam, anak adalah 

generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. 

Sedangkan dalam pengertian lebih luas, anak dalah generasi penerus 

yang akan mewarisi kepemimpinan di bidang keagamaan, kebangsaan 

dan kenegaraan. Karena itu, anak perlu dirawat dan dididik di dalam 

keluarga dengan sebaik-baiknya, agar ia berguna bagi agama, bangsa 

dan negara (Ansar, 2017). 

  Berbeda dengan Lushiana Primasari  (2006) yang mengartikan 

anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuanagn 

bangsa dimasa yang akan dating, yang memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental social secara seimang. 
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 Dari berbagai definisi mengenai anak oleh para ahli maka peneliti 

menyimpulkan bahwa anak merupakan keturuan dari suami istri yang 

nantikan akan menjadi pewaris atau generai penerusnya. 

2.4.2   Hak-Hak Anak 

Liga bangsa-bangsa pada tahun 1923 di Geneva telah 

merumuskan Deklarasi hak-hak anak, dan kemudian dicantumkan pula 

dalam deklarasi Hak Azazi Manusia yang dikeluarkan PBB pada tanggal 

19 Oktober 1959. Bahkan hak-hak anak tersebut pernah dijadikan dengan 

tema Hari Anak-Anak Internasional 1979. Pada 20 Nopember 1989 

disetujui konvensi hak-hak anak oleh PBB. Hak-hak anak tersebut, antara 

lain berbunyi : 

1. Hak untuk dilahirkan setelah konsepsi 

2. Hak untuk mendapatkan makanan yang adekuat dan perawatan 

kesehatan 

3. Hak untuk dicintai dan dilindungi 

4. Hak untuk mendapatkan pendidikan 

5. Hak untuk mendapatkan kesempatan bermain dan rekreasi 

6. Hak untuk mendapatkan perawatan khusus bagi yang cacat 

7. Hak untuk menjadi orang yang berguana, dll 

(Soetjiningsih, 1995) 
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2.4.3 Kebutuhan Dasar Anak 

Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang, secara umum 

digolongkan menjadi 3 kebutuhan dasar (dikutip dari Titi, 1993 dalam 

Soetjiningsih, 1995): 

a. Kebutuhan fisik-biomedis (“asuh”) 

1) Pangan/gizi merupakan kebutuhan penting 

2) Perawatan kesehatan dasar, antara lain imunisasi, pemberian ASI, 

bayi/anak yang teratur, pengobatan kalau sakit, dll. 

3) Papan/pemukiman yang layak 

4) Higiene perorangan, sanitasi lingkungan 

5) kesegaran jasmani 

b. Kebutuhan emosi/kasih sayang (“asih”) 

Pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, 

mesra dan selaras antara ibu/pengganti ibu dengan anak merupakan 

syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik 

fisik, mental maupun psikososial. Kasih sayang dari orang tuanya 

(ayah-ibu) akan menciptakan ikatan yang erat (bonding) dan 

kepercayaan dasar (basic trust). 

c. kebutuhan akan stimulasi mental (“asah”) 

Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar 

(pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental (ASAH) ini 

mengembangkan perkembangan mental psikososial: kecerdasan, 
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keterampilan, kreativitas, agama, kepribadian, moral-etika, 

produktivitas dan sebagainya. 

2.5 Lamanya Usia Pernikahan 

2.5.1  Pengertian 

Yusuf (2007 dalam Itryah, 2009) menjelaskan bahwa lamanya 

usia pernikahanan adalah lima tahapan atau fase dalam perkawinan 

pasangan suami istri dimulai dari tahap adaptasi yang memerlukan 

komunikasi yang efektif, tahap kebersamaan keluarga, kepercayaan antar 

pasangan, ekstensi diri dan tahap kelima adalah masa refleksi diri (masing-

masing pihak). Pada tahun 2011, Strong dkk (dalam Indriastuti dkk, 2014) 

mendefinisikan lamanya usia pernikahan sebagai lama waktu perkawinan 

semenjak seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat dalam ikatan 

perkawinan secara resmi. Dariyo (2003) sendiri mempunyai makna 

tersendiri mengenai lamanya usia pernikahan yaitu usia atau periode yang 

telah ditempuh oleh dua orang yang berlainan jenis kelamin sejak mereka 

mengikatkan janji lahirbatin untuk hidup bersama. 

Dari 3 penejelasan diatas maka peneliti mengartikan lama usia 

pernikahan adalah lama waktu yang dijalani oleh suami istri dari mulai 

mereka terikat pernikahan secara sah secara agama maupun Negara. 

2.5.2 Usia Rawan dalam Pernikahan 

Sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan masa dewasa, 

perkawinan juga melalui tahapan-tahapan yang kemudian sering disebut 

dengan material live cycle (Laswell & Laswell, 1987 dalam Itryah, 2009). 
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Menurut Wulan Ayu Ramadhan, M.Psi dari Klinik Hati, Jak-sel, dalam 

Sadikin (2015) usia rawan dalam pernikahan yakni:  

1. Tahun pertama pernikahan 

pada thun pertama inilah mulai terjadi beberapa perubahan peran, 

yang tadinya dari sepasang kekasih berubah menjadi suami atau istri. 

Banyak sekali penyesuaian yang harus dijalani yakni slah satunya 

kebiasaan-kebiasaan buruk dari pasangan kita mulai terlihat dan kita 

harus belajar memahaminya. Beberapa pertengkaran kecil yang 

mungkin akan berubah menjadi besar mungkin akan terjadi ditahun 

pertama ini karena penyesuaian diri masing-masing. 

2. Tahun ketiga pernikahan 

Bila ditahun pertama, harapan kepada pasangan dan bayangan 

yang ideal menegnai pernikahan biasanya tdak sering dibahas, karena 

psoses adaptasi, maka pada tahun ketiga pernikahan pasangan mulai 

kehilangan kebiasaan yang dilakukan pada wal mereka menikah. 

Kekecewaan mulai muncul karena apa yang diharapkan bisanya tidak 

sesuai dengan apa yang sedang terjadi dikehidupan pernikahan tersebut. 

Ditahun ketiga ini juga biasaya pasangan sudah memiliki anak oleh 

Karen aitu proses penyesuaian pun dimulai kembali menjadi lebih 

sulitdari tahun pertama. Pada tahapan ini, banyak sekali pasangan 

mengalami pertengkaran yang cukup hebat yang biasanya terjadi karena 

salah satu pasangan atau bahkan keduanya belum siap menjadi ornag 

tua maupun masalah personal lainnya. 
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3. Tahun kelima pernikahan 

Bagi pasangan yang sudah memiliki anak, waktu yang biasanya 

digunakan untuk mengurus diri sendiri dan waktu bersama pasangan 

berkurang. Hal ini juga bisa berdampak pada hubungan pasangan 

suami-istri, kurangnya komunikasi antar keduanya kadang-kadang akan 

merusak keharmonisan keluarga. 

2.6 Dukungan Keluarga 

2.6.1  Pengertian 

Fitzpatrick, 2004 (dalam Lestari, 2014) definisi tentang keluarga 

setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi 

struktural, definisi fungsional dan definisi interaksional. 

1. Definisi Struktural 

Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau 

ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat 

lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian 

dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang 

keluarga sebagai asal usul (families of origin), keluarga sebagai 

wahana melahirkan keturunan (families of procreation), dan keluarga 

batih (extended family). 

2. Definisi Fungsional 

Keluarga didefiniikan sebagai penekanan pada terpenuhinya 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut 

mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi, materi, 
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dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada 

tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. 

3. Definisi Transaksional 

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 

mengmbangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang 

memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa 

ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. 

Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan 

fungsinya. 

Menurut Sarason  (1983) dikutip dari Supriatin (2015) dukungan 

keluarga adalah keberatan, kesedihan, kepedulian dari orang-orang yang  

dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita. Dukungan keluarga 

sebagai adanya kenyamanan, perhatian, penghargaan atau menolong orang 

dengan sikap menerima kondisinya, dukungan keluarga tersebut diperoleh 

oleh individu maupun kelompok. 

Dukungan keluraga sendiri menurut Setiadi (2008 dalam 

Pebriantini, 2015) adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang kehidupan, 

dimana dalam  semua tahap siklus kehidupan dukungan keluarga membuat 

keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal untuk 

meningkatakan kesehatan dan adaptasi keluarga dalam kehidupan 

Maka menurut peneliti kesimpulan dari pengertian dukungan 

keluarga adalah pertolongan atau bantuan yang diterima oleh individu 

dalam berbagai bentuk melalui interaksi dengan oranglain di dalam 
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keluaraga sehingga dapat merasakan adanya perhatian dan kenyamanan 

secara fisisk maupun psikologis. 

2.6.2 Tipe Keluarga 

Friedman (1986 dalam Zaidin Ali, 2010) membagi tipe keluarga 

menjadi 8 yakni: 

1. Nuclear family (keluarga inti), terdiri dari orang tua dan anak yang 

masih menjadi tanggungannya dan tinggal dalam satu rumah, terpisah 

dari sanak keluarga lainnya. 

2. Extended family (keluarga besar), sebuah keluarga yang terdiri dari satu 

atau dua keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah dan saling 

menunjang satu sama lain. 

3. Single parent family, yakni satu keluarga yang dikepalai oleh satu 

kepala keluarga dan hidup bersama dengan anak-anak yang masih 

bergantung kepadanya. 

4. Nuclear dyed, yakni keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri 

tanpa anak, tinggal dalam satu rumah yang sama. 

5. Blended family, yakni suatu keluarga yang terbentuk dari perkawinan 

pasangan, yang masing-masing pernah menikah dan membawa anak 

hasil perkawinan terdahulu. 

6. Three generation family, suatu keluarga yang terdiri dari tiga generasi 

yaitu kakek, nenek, bapak, ibu dan anak dalam satu rumah. 

7. Single adult living alone, bentuk keluarga yang hanya terdiri dari satu 

orang dewasa yang hidup dalam rumahnya. 



 
 

32 
 

8. Middle age atau elderly couple, suatu keluarga yang terdiri dari 

sepasang suami istri paru baya. 

2.6.3 Jenis-jenis Dukungan Keluarga 

Menurut House dan Khan (1985) dalam Friedman (2010) terdapat 

4 dukungan keluarga yakni : 

a. Dukungan Emosional 

Keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk 

beristirahat dan juga menenangkan pikiran. Setiap orang pasti 

membutuhkan bantuan dari keluarga, individu yang menghadapi 

masalah akan merasa terbantu kalau ada anggota keluarga yang au 

mandengarkan dan memperhatikan yang sedang dihadapinya. 

b. Dukungan Penilaian 

Keluarga bertindak sebagai penengah dalam pemecahan 

masalah yang sedang dihadapi. Dukungan dan perhatian dari keluarga 

merupakan bentuk penghargaan, positif yang diberikan kepada 

individu. 

c. Dukungan Intrumental 

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan dalam hal 

pengawasan kebutuhan individu. Keluarga mencarikan solusi yang 

dapat membantu individu dalam melakukan kegiatan. 

d. Dukungan Informasional 

Keluarga berfungsi sebagai penyebar dan pemberi informasi, 

diharapkan bantuan dan informasi yang disediakan keluarga dapat 
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digunakan oleh individu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang 

sedang dihadapi. 

2.6.4 Fungsi Keluarga 

Sebagai sebuah lembaga social, pada dasarnya keluarga memilki 

fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan orang 

lain. Hakikat dan tingkat pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu berbeda 

antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sedangkan fungsi-

fungsi lain atau fungsi-fungsi social bersifat relative dan mudah 

mengalami perubahan. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt 

(1996 dalam Rahman dkk, 2014), fungsi keluarga dijelaskan dalam 

fungsi seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi 

penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomis.  

2.7 ketergantungan Ekonomi (Finansial) 

2.7.1 Pengertian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketergantungan berasal 

dari kata gantung yang berarti sangkut atau kait sedangkan 

ketergantungan itu sendiri memiliki arti hal hubungan sosial seseorang 

yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat atau keadaan 

seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri. Masih 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia finansial memiliki arti mengenai 

(urusan) keuangan, sedangkan ekonomi ialah ilmu mengenai asas-asas 

produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan 

(seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). 
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Kesimpulan meurut peneliti mengenai definisi ketergantungan  

ekonomi (finansial) adalah hubungan ekonomi seseorang yang 

bergantung kepada orang lain, tidak bisa menghasilkan uang sendiri 

ataupun tdak merasa cukup dengan uang yang didapat sendiri selalu 

mengharapkan dari pasangannya ataupun orang lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah sosiolog dari Unersity of 

Connecticut, yang dipublikasikan di American Sociological review edisi 

Juni merangkum dan meninjau ulang data selama 10 tahun terakhir, 

peneliti menggunakan data dari 2.750 orang menikah berusia 18 dan 32 

tahun yang berisi semakin tinggi pendapatan wanita, semakin sedikit 

kemungkinannya untuk berselingkuh. Bahkan, perempuan bertanggung 

jawab 100% dalam pencarian nafkah keluarga paling 

sedikitkemungkinannya untuk bersekingkuh, namun hal itu tidak berlaku 

bagi kaum laki-laki. Saat pria menghasilkan 70% pendapatan keluarga  

mereka sangat mungkin berselingkuh. (Widowati, 2015 dala CNN 

Indonesia) 

Kamala Chandrakirana (Purwanti, 2010) mantan Ketua Komisi 

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menambahkan, factor 

utama meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga adalah kesulitan 

hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Himpitan ekonomi 

itulah yang menciptakan tekanan dan beban yang kemudian diinternalisasi 

dalam rumah tangga. Ketika istri mendaptkan kekerasan dari suami dan 

istri memberontak, hal itu sering menjadi alas an bagi suami untuk 
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menambah pasangan hidup lain. Kamala juga menambahkan, 

“ketergantungan ekonomi seringkali membuat perempuan pasrah 

menerima perlakuan keras dalam rumah tangga dan enggan 

melaporkannya”. 

2.8 Stigma Masyarakat 

2.8.1  Pengertian 

Dalam Kmus Besar Bahasa Indonesia stigma adalah ciri negative 

yang menempel pada pribadi seseorang Karena pengaruh lingkungannya. 

Sedangkan Surgeon General Satcher’s (dalam Teresa, 2010 dikutip dalam 

reysa, 2017) mengartikan stigma sebagai kejadian atau fenomena yang 

menghalangi seseorang untuk mendapatkan peluang dan interaksi social. 

Crocker dkk, Jones dkk, Link & Phelan (dalam Major & O’Brien, 2005) 

juga menjelaskan stigma adalah suatu fenomena yang dapat 

mempengaruhi dari individu secara keseluruhan. 

Dari beberapa pengertian menurut ahli mengenai stigma maka 

peneliti mengartikan stigma masyarakat adalah pandangan atau persepsi 

masyarakat terhadap suatu permasalahan yang kemudian akan 

memberikan komentar-komentar yang positif maupun negative. 

Ditengah maraknya keputusan istri korban perselingkuhan suami 

untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, beberapa perempuan 

lebih memilih untuk berusaha mempertahankan pernikahannya agar tidak 

hancur dan berakhir. Ketika seorang istri akan mengambil keputusan 

dalam pernikahannya dengan mengakhirinya maka akan timbul 
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pemilkiran-pemikiran yang menempatkannya pada penilaian dirinya 

maupun social mengenai perceraian itu sendiri. Ginanjar Triadi (2005) 

menuliskan bahwa bagi kebanyakan perempuan menjadi seorang janda 

atau single parent merupakan malapetaka yang harus dihindari, karena 

ditengah-tengah masyarakat menyandang gelar janda sangatlah berat, 

penuh tudingan miring, cibiran, menjadi bahan gunjingan, perilakunya 

akan disoroti dan akan selalu mendapat prasangka buruk. 

Perselingkuhan yang dilakukan suami seringkali diserati dengan 

erilaku suami yang menjadi lebih kasar dan akan berujung pada kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun demikian, banyak istri akan tetap 

memilih bertahan pada fase dimana mereka tersakiti secara psikis bahkan 

tidak jarang fisiknya (Papalia, 2004). Tidak sedikit perempuan sebagai 

istri korban perselingkuhan tetap bertahan tinggal dengan suami yang 

menyiksa lahir maupun batin. Bahkan beberapa dari istri ini akan 

cenderung menyalahkan diri sendiri, menahan kritik, ancaman dan 

hukuman dari lingkungan sosialnya karena mungkin masyarakat sekitar 

akan menyalahkan dirinya karena tidak bisa menjaga suaminya dengan 

baik sehingga suami mencari kepuasan diluar pernikahnnya.  

Perempuan-perempuan tersebut akan memanipulasi psikologis 

yang terus menerus dan akan berujung pada keraguan diri sendiri. Hal 

inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi para istri untuk tetap 

mempertahankan pernikahnnya dan keutuhan keluarganya daripada 

melindungi dirinya sendiri. (Papilia, Old & Fieldman, 2009) 
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2.8.2  Mekanisme Stigma 

Mekanisme stigma terbagi menjadi empat menurut Major dan 

O’Brien (2005), yaitu: (dictio.id) 

1. Perilaku stereotype dan diskriminasi 

Seseorang yang dikenai stigma pada mulanya mendapatkan perlakuan 

yang negative dari lingkungannya, kemudian berlanjut pada adanya 

diskriminasi. 

2. Proses pemenuhan harapan 

Menjadi orang yang stereotype meneyebabkan orang tersebut distigma. 

3. Perilaku stereotype muncul otomatis 

Stigma muncul karena adanya budaya atau stereotype yang berkembang 

didalam masyarakat. Pada umumnya masyarakat tahu bahwa ojek yang 

dikenai stigma memilki hal yang membuat masyarakat enggan untuk 

menjalin interaksi, stigma juga dapat mempengaruhi kelompok lain 

untuk memberikan stigma. 

4. Stigma sebagai ancaman terhadap identitas 

Perspektif ini berasumsi bahwa stigma membuat seseorang terancam 

identitas sosialnya. Orang yang menjadi objek stigma meyakini bahwa 

prasangka dan stereotype terhadap dirinya itu benardan merupakan 

identitas pribadi. 

2.8.3 Proses Stigma 

Menurut Crocker, dkk (dalam Major & O’Brien, 2005) stigma 

terjadi karena individu memiliki beberapa atribut dan karakter dari 
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identitas sosialnya namun akhirnya terjadi evaluasi pada konteks tertentu. 

Menurut Link dan Phelan dalam Scheid & Brown, 2010) stigma terjadi 

ketika muncul beberapa komponenn yang saling berkaitan. Adapun 

komponen-komponen tersebut, yaitu: (dictio.id) 

1. Individu membedakan dan memberikan label atas perbedaan yang 

dimilki oleh individu tersebut 

2. Munculnya keyakinan dari budaya yang dimilki individu atau 

kelompok lain dan menimbulkan stereotip. 

3. Menempatkan individu atau kelompok yang telah diberikan label pada 

individu atau kelompok dalam kategori yang berbeda sehingga terjadi 

separation 

4. Individu yang telah diberikan label mengalami diskriminasi 
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2.9 Kerangka Teori 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.1 Kerangka Teori 

Olson dan Defrain (2006 dalam Jannah, 2013), Gotman &Silver (2007 dalam 

Ginanjar 2009), Cahyono dan Roswita (2013), Cahyono dkk (2013, Fretes 

dkk (2016) dan Sari (2012) 

1. Cinta 
2. Saling melengkapi 
3. Pasangan seksual 
4. Menjadi orang taua 
5. Memiliki teman untuk bertukar 

fikiran 

Permasalahan Dalam Pernikahan 

1. Ekonomi 
2. Komunikasi tidak lancer 
3. Perbedaan pendapat 
4. Merasa tidak dihargai 
5. Kurangnya kasih sayang 
6. perselingkuhan 

Alasan Pengambilan Keputusan 

1. Keberadaan anak 
2. Lamanya usia pernikahan 
3. Dukungan keluarga 
4. Ketergantungan ekonomi 
5. Stigma masyarakat 

Tujuan Pernikahan 

Forgiveness 
dalam 

pernikahan 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

3.1 KERANGKA KONSEP 

Kerangka konsep pada penelitian beberapa faktor yang berhubungan 

dengan forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di kabupaten sanggau 

(Study di wilayah kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas) sebagai berikut : 

VARIABEL BEBAS            VARIABEL TERIKAT  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Kerangka konsep 

3.2 Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah keberadaan anak, lamanya usia pernikahan, 

dukungan keluarga, ketergantungan ekonomi dan stigma masyarakat. 

 

 

 

 

Forgiveness 

Keberadaan anak 

Lamanya usia 
pernikahan 

Dukungan keluarga 

Ketergantungan 
ekonomi (financial) 

Stigma Masyarakat 
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3.3 Definisi Operasional 

Tabel 3.2 

Definisi operasional 

Variabel DO Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 
Variabel bebas  
1. Keberadaan 

anak 

 
Adanya anak-
anak 
menjadikan ibu 
lebih berfikir 
semakin jauh 
mengenai 
berbagai macam 
dampak yang 
akan 
ditimbulkan 
kedepannya jika 
sampai mereka 
bercerai 

 
 
wawancara 

 
 
kuesioner 

 
 

1. Tidak  
2. Ya 

 
 
Ordinal  

2. Lamanya 
usia 
pernikahan 

Lama waktu 
yang dijalani 
oleh pasangan 
suami istri dari 
mulai mereka 
terikat 
pernikahan 
secara sah 
sampai saat ini 

wawancara kuesioner 1. < 15 tahun 
2. ≥ 15 tahun 
(Barash, 2012) 

Ordinal  

3. Dukungan 
keluarga 

Dukungan dan 
pendapat dari 
keluarga dekat 
baik dari 
keluarga suami 
maupun 
keluarga istri 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

wawancara kuesioner 1. Negative  
2. Positif 

(Martina 
Rini, 2008) 

Ordinal  

4. Ketergantung
an ekonomi 

Istri bergantung 
sepenuhnya 
kepada suami 
dalam 
pemenuhan 
ekonomi, 
sekalipun 

wawancara kuesioner 1. Ya 
2. Tidak 

(Naland, 
2001) 

Ordinal  
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bekerja hanya 
sebagai 
tambahan tidak 
cukup untuk 
keperluan 
sehari-hari 

5. Stigma 
Masyarakat 

Pandangan 
masyarakat 
mengenai status 
janda di 
lingkungan tepat 
tinggal 

wawancara kuesioner 1. Buruk 
2. Baik 

(Zulfiana, 
Suryaningru
m, Anwar 
2012) 

 

Ordinal  
 
 
 
 
 

 

 

 
Variabel 
Terikat 

1. Forgiveness 

 
 
 
Keinginan yang 
timbul dari 
dalam hati 
seorang istri 
untuk 
memaafkan 
segala kesalahan 
suami dan tidak 
berniat untuk 
membalasnya 
bahkan berusaha 
saling 
instropeksi diri 

 
 
 
wawancara 

 
 
 
kuesioner 

 
 

 
1. Silent and 

hollow 
forgiveness 

2. Total and 
silent 
forgiveness 

 
 
 
Ordinal  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional karena peneliti ingin 

mengetahui gambaran dan hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat pada istri korban perselingkuhan suami di Kabupaten Sanggau 

(study di wilayah kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas). 

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

4.2.1 Waktu 

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 19 Nov - 03 Des 2017. 

4.2.2 Tempat Penelitian 

  Penelitian dilakukan di Kabupaten Sanggau (wilayah kerja 

Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas). 

4.3 Populasi dan Sampel  

4.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan 

dalam suatu penelitian. Penentuan sumber data dalam suatu penelitian 

sangat penting dan menentukan keakuratan dalam suatu hasil penelitian 

(Margono, 2010). Populasi dalam penelitian ini merupakan istri yang 

menjadi korban perselingkuhan suami di Kabupaten Sanggau (wilayah 

kerja Kecamatan Tayan Hiir dan Kecamatan Kapuas) sebanyak 49 orang 
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yakni masing-masing 33 responden di Kecamatan Kapuas dan 16 

responden di Kecamatan Tayan Hilir (KUA Sanggau). 

4.3.2 Sampel 

 Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Notoatmodjo, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah istri 

yang mengalami perselingkuhan suami di Kabupaten Sanggau di wilayah 

kerja kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas.. 

 Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah total 

sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2011). Alasan 

mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2011) jumlah 

populasi yang kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian seluruhnya.  

4.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

  Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai beikut: 

4.4.1  Pengumpulan Data Awal 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari wawancara langsung untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  forgiveness pada 

istri korban perselingkuhan seperti faktor keberadaan anak, 

lamanya usisa pernikahan, dukungan keluarga, ketergantungan 

ekonomi, dan stigma masyarakat. 
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2. Data Sekunder  

   Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

data yang sudah ada baik dari kepustakaan (internet dan literatur). 

4.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

   Untuk mengetahui faktor keberadaan anak, lamanya usia 

pernikahan, dukungan keluarga, ketergantungan ekonomi (finansial) dan 

stigma masyarakat dilakukan wawancara secara langsung. 

4.5  Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

4.5.1 Teknik Pengolahan 

  Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan proses pengolahan 

data yang terdiri dari: 

1. Editing  

 Kegiatan yang dilakukan pada saat editing yaitu memeriksa 

kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data. Editing 

bertujuan untuk meneliti kembali data yang telah ada apabila ada 

kekurangan atau ketidaksesuaian dapat segera dilengkapi dan 

disempurnakan. 

2. Coding 

  Memberikan kode angka pada atribut variabel untuk 

memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. 

3. Entry 

 Setelah semua isian telah terisi dan benar dan juga sudah 

melewati pengkodingan, maka langkah selanjutnya adalah 
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memproses data agar dapat dianalisis. Proses pengentrian data 

dengan menggunakan SPSS sesuai dengan menggunakan masing-

masing variabel. 

4. Tabulating  

 Mengelompokan data-data kedalam suatu tabel tertentu 

menurut sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian. 

4.5.2 Teknik Penyajian Data 

Setelah proses pengolahan data maka data tersebut akan 

disajikan dalam bentuk tekstular, tabel dan narasi sehingga 

mempermudah dalam pembacaan hasil data. 

4.6 Teknik Analisis Data  

   Cara atau analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

fasilitas analisis statistik software computer, dengan analisa secara univariat 

dan bivariat. 

1. Analisa Univariat 

 Untuk mendeskripsikan tiap variabel yang akan diteliti yaitu 

keberadaan anak, lamanya usia pernikahan, dukungan keluarga, 

ketergantungan ekonomi dan stigma masyarakat. 

2. Analisa Bivariat 

  Untuk menganalisis hubungan terhadap dua variabel yaitu antara 

variable bebas dan variable terikat. Data yang telah dikumpulkan akan 

diolah dan dianalisis menggunakan program komputerisasi dengan uji 

statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi-
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Square (x2) dengan tingkat kepercayaan 95 % dan level signifikansi 1 %. 

Untuk tabel 2 x 2 apabila dijumpai nilai Expected kurang dari 5 maka 

yang digunakan adalah “ Fisher’s Exact Test” dan apabila tidak dijumpai 

nilai Ecpected kurang dari 5 maka yang digunakan adalah “ Continuity 

Correction (α)”. Jika tabelnya lebih dari 2 x 2, misalnya 3 x 2, 3 x 3 dan 

seterusnya maka digunakan uji “ Pearson Chi Square “.   Adapun rumus 

umum uji Chi-square adalah sebagai berikut (Notoatmodjo, 2012): 

X² =
∑(0− E)²

E  

Keterangan : 

X2 : Chi Kudrat hitung 

O   : Frekuensi yang observasi 

E :Frekuensi yang diharapkan dengan tingkat 

kepercayaan 95 % 

Perhitungan menggunakan komputerisasi program statistic, 

selanjutnya untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan menarik 

kesimpulan dengan menarik kesimpulan dengan melihat nilai asymptom 

significan (pvalue), jika asymptom significan ≤ 0,05 (p ≤ 0,05), berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat hubungan antar variabel. Jika 

asymptom significan ≥ 0,05 (≥ 0,05),  berarti Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya tidak terdapat hubungan antar variabel (Sugiono, 2010). 

1. Jika PR =1, artinya variabel independen bukan merupakan faktor 

resiko. 
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2. Jika PR > 1 dan Confidence Interval (CI) tidak mencukup angka 1, 

artinya variabel independen merupakan faktor resiko. 

3. Jika PR < 1 dan Confidence Interval (CI) tidak mencukupi angka 1, 

artinya variabel independen merupakan faktor protektif atau pencegah. 

Kriteria penilaian yang dipakai adalah dengan melihat tingkat 

signifikansi yang ditujukan dengan nilai probabilitas (P value) karena 

tingkat kepercayaan penelitian yang digunakan adalah  95 % maka nilai 

probabilitas yang dipakai adalah P= 0,05. Suatu hasil analisis dikatakan 

memiliki hubungan yang bermakna apabila nilai P ≤ 0,05, sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak. Sebaliknya, suatu hasil analisis dikatakan tidak 

memiliki hubungan bermakna apabila nilai P > 0,05, sehingga Ha ditolak 

Ho diterima (Saepudin, 2011). 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian  

a. Kecamatan Tayan Hilir  

 

Gambar 5.1 
Peta Kecamatan Tayan Hilir 

Sumber : Google Map, 2017 

Kecamatan Tayan Hilir merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sanggau dan berada pada bagian barat dari wilayah Kabupaten 

Sanggau. Apabila dilihat dari geografisnya Kecamatan Tayan Hilir terletak 

diantara 110,1 LB dan 0,1 LU- 0,1 LS. Batas wilayah Kecamatan tayan 

Hilir adalaha sebagai berikut: 
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1). Sebelah Utara :Kecamatan Balai 

2). Sebelah Selatan :Kecamatan Toba 

3). Sebelah Timur :Kecamatan Meliau 

4). Sebelah Barat :Kecamatan Kubu Raya 

Letak Kecamatan Tayan Hilir Sendiri tergolong strategis karena 

terletak pada jalur jalan Trans Kalimantan dan berada pada jalur Sungai 

Kapuas yakni sungai terpanjang di Indonesia. Luas wilayah Kecamatan 

Tayan Hilir ialah 1.050 KM2 dan ini merupakan urutan ke-4 (12,47%) dari 

kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Pada umunya 

Kecamtan Tayan Hilir merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan 

berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa Sungai Kapuas dengan anak 

sungainya yaitu Sungai Sembesut, Sungai Cempedak, Sungai Semendok, 

Sungai Segelam, Sungai Burik dan Sungai Tayan. Untuk jenis tanahnya 

sendiri dikecamatan Tayan Hilir ini sebagaian besar jenis tanahnya adalah 

tanah padsolik merah kuning dan sebagian kecil adalah tanah aluvial yang 

terdapat di pesisir Sungai Kapuas, Pulau Tayan dan Pulau Cempedak. Iklim 

di Kecamatan Tayan Hilir secara umum beriklim tropis dengan suhu rata-

rata 330 C – 210 C. 

Kecamatan Tayan hilir memiliki 15 Desa yakni desa Pulau Tayan 

Utara, Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Balai Ingin, Desa Lalang, Desa 

Cempedak, Desa Melugai, Desa Emberas, Desa Beginjan, Desa Sejotang, 
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Desa Sebemban, Desa Subah, Desa Sungai Jaman, Desa Tanjung Bunut 

dan Desa Tebang Benua. Jumlah penduduknya sendiri yakni pada tahun 

2016 berdasarkan sensus penduduk 2016 berjumlah sekitar 70,042 jiwa. 

b. Kecamatan Kapuas 

 

Gambar 5.2 
Peta Kecamatan Kapuas 
Sumber : Google Map, 2017 

Kecamatan Kapuas merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sanggau dan juga merupakan ibu kota Sanggau. Kecamatan 

Kapuas sendiri menurut data statistic 2016 memiliki luas 1.382 km2 dengan 

jumlah penduduk 100.773 jiwa sehingga kepadatan penduduknya mencapai 

68 jiwa/km2. Kecamatan Kapuas memiliki 26 desa yakni Belangin, 

Beringin, Botuh Lintang, Bunut, Entakai, Ilir Kota, Kambong, Lape, 
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Lintang Kapuas, Lintang Pelaman, Mengkiang, Nanga Biang, Pana, 

Penyeladi, Penyelimau Hilir, Penyelimau Jaya, Rambin, Sungai alai, 

Sungai Batu, Sungai Mawang, Sungai Muntik, Sungai Sengkuang, 

Semerangkai, Tanjung Kapuas, Tanjung Sekayam dan Tapang Dulang. 

Batas-batas wilayah Kecamatan Kapuas meliputi : 

1). Sebelah Barat :Kecamatan Parindu 

2). Sebelah Selatan :Kecamata Meliau 

3). Sebelah Timur :Kabupaten Sekadau 

4). Sebelah Utara :Kecamatan jangkang 

Dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau 2 Kecamatan 

inilah yang menduduki peringkat pertama dan kedua untuk kasus gugatan 

perceraian yang tercatat di KUA Sanggau, dengan masing-masing jumlah 

kasus 33 untuk kecamatan Kapuasdan 16 untuk Kecamatan Tayan Hilir. 

5.1.2 Proses Penelitian 

Proses penelitian ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan 

tahap analisis data. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan penelitian, peneliti menyerahkan surat pengantar 

dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak 

kepada 2 Kecamatan dikabupaten Sanggau yakni Kecamatan Tayan 

Hilir dan Kapuas untuk studi pendahuluan dan meminta izin 

penelitian. Setelah endapatkan izin dari wilayah kerja 2 kecamatan 
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tersebut, peneliti menyiapkan alat pengumpulan data yaitu keusioner 

reponden. Kuesioner responden berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan forgiveness 

pada istri korban perselingkuhan suami, selanjutnya menyerahkan 

surat izin melakukan penelitian pada kantor kecamatan wilayah kerja 

kecamatan tayan Hilir dan kapaus. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan peneliti menuju desa yang menjadi domisili 

responden secara bergantian untuk pengambilan sampel penelitian 

berdasarkan data cerai gugat yang menarik kembali gugatannya 

(rujuk) berdasarkan adata yang diperoleh dari KUA Sanggau. Jumlah 

sampel dari masing-masing kecamatan berbeda yakni kecamatan 

Tayan Hilir sebanyak 16 sampel dan untuk Kecamatan Kapuas 

sebanyak 33 sampel. Proses pengisian kuesioner, peneliti menanyakan 

langsung beberapa pertanyaan yang terkait dengan forgiveness  yang  

dilakukan oleh istri korban perselingkuhan suami. 

3. Tahap Analisa Data 

Data yang didapat dari responden, selanjutnya dilakukan 

pengelompokkan menggunakan SPSS, dan diolah univariat dan 

bivariate menggunakan program computer. 
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Urutan kegiatan penelitian dapat dilihat pada gambar 5.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Proses Penelitian 

 

Alat pengumpulan data 

Penyerahan Suat Izin Penelitian 

Pengambilan sampel penelitian di 
Kecamatan Kapuas dan Tayan Hilir Pelaksanaan  

Kabupaten Sanggau (Wilayah 
kerja Kecamatan Tayan Hilir 

dan Kapuas 

Karakteristik inklusi 
a. Istri korban perselingkuhan suami 
b. Berdomisisli di Kecamatan Tayan 

hilir dan Kapuas 
c. Tercatat gugatannya dan rujuk 

kembali di KUA Sanggau 

Kecamatan Tayan Hilir 

Kecamatan Kapuas 

16 Responden 

33 Responden 

Analisis Data 
1. Editing 
2. Coding 
3. Entry 
4. tabulating 

Analisis Univariat 

Analisis Bivariat 

Persiapan  



55 
 

5.1.3 Karakteristik Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah istri korban perselingkuhan 

suami yang pernah mengajukan gugatan perceraian namun mencabutnya 

kembali (rujuk) di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas yang berjumlah 49 

responden. Berdasarkan hasil penelitian kepada 49 responden melalui 

wawancara yang dilakukan telah didapat gambaran karakteristik responden 

sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Usia responden dikategorikan menjadi 2 yaitu usia dewasa awal umur 

18-30 tahun  dan usia dewasa pertengahan umur 30-50 tahun (Desmita, 

2012). 

Distribusi responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada 

tabel 5.3 berikut: 

Tabel 5.3 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Tahun 2018 

Umur Responden 
 

Frekuensi (%) 
18-30 tahun 18 36,7 
31-50 tahun 31 63,3 

Total 49 100 
 

Tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa 31 responden berumur 31-50 

tahun dan 18 respondennya lagi berumur 18-30 tahun. 

 

 

Sumber data primer 2017 
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama. 

Seperti yang kita ketahui bahwa agama yang diakui di Indonesia itu 

ada 6 yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. 

Distribusi responden berdasarkan Agama dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut: 

Tabel 5.4 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Agama 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Tahun 2018 
 

 

Tabel 5.4 di atas menunjukan responden berdasarkan agama yakni 

100% responden beragama muslim. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Distribusi responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 

5.5 berikut: 

Tabel 5.5 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

di Kecamatan Tayan Hilir dan kapuas Tahun 2018 
Pekerjaan Responden frekuensi (%) 

Wirausaha 3 6,1 
Swasta/buruh 21 42,9 

PNS 2 4,1 
Ibu Rumah Tangga 23 46,9 

Total 49 100 
 
 
Tabel 5.5 di atas menunjukan responden berdasarkan pekerjaan yang 

paling banyak adalah ibu rumah tangga yakni sebanyak 23 orang (46,9%), 21 

orang lainnya (42,9%) bekerja sebagai buruh/swasta dan sisanya lagi 3 orang 

Agama frekuensi % 
Islam 49 100 
Total 49 100 

Sumber data primer 2017 

Sumber data primer 2017 
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(6,1%) bekerja sebagai wirausaha, 2 orang (4,1%) adalah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Distribusi responden berdasarkan pendidkan responden dapat dilihat pada 

tabel 5.6 berikut: 

Tabel 5.6 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Tahun 2018 

Pendidikan  Responden  Frekuensi (%) 
Perguruan Tinggi 1 2 

Diploma 2 4,1 
SLTA 24 49 
SLTP 21 42,9 

SD 1 2 
Total 49 100 

 

Tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berpendidikan 

SLTA yakni sebnayak 24 orang (49%) dan yang kedua adalah SLTP sebanyak 

21 orang (42,9%) dan yang paling sedikit adalah Perguruan tinggi dan 

Sekolah dasar yakni masing-masing 1 responden (2%) saja. 

5. Karakteristik reponden berdasarkan awal pertemuan dengan suami 

Distribusi responden berdasarkan pendidkan responden dapat dilihat 

pada tabel 5.7 berikut: 

 

 

Sumber data primer 2017 
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Tabel 5.7 
Distribusi Frekuensi karakteristik Responden berdasarkan Awal Pertemuan 

Responden dengan Suami Di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Awal Pertemuan Frekuensi % 

Dijodohkan 5 10,2 
Pacaran 44 89,8 
Total 49 100 

 

Berdasarkan tabel 5.7 diketahui bahwa 89,8% (44 responden) awal 

pertemuan dengan suami yakni dengan berpacaran sedangkan sisanya 

yakni 10,2% (5 responden) dijodohkan. 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Pernikahan 

Distribusi Responden berdasarkan riwayat pernikahan dapat dilihat 

dalam tabel 5.8 berikut: 

Tabel 5.8 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Mengenai Riwayat Pernikahan 

Responden di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 

Riwayat Pernikahan Frekuensi (%) 
Sering konflik 47 95,9 

Harmonis 2 4,1 
Total 49 100 

 

Tabel 5.8 dapat dilihat bahwa riwayat pernikahan responden 95,9% 

sering terjadi konflik dan sisanya hanya 4,1% yang rumah tangga nya 

harmonis. 

 

 

Sumber data primer 2017 

Sumber data primer 2017 
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7. Karakteristik Responden dalam Menyikapi Konflik 

Distribusi responden berdasarkan bagaimana responden menyikapi 

adanya konflik dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut: 

Tabel 5.9 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden dalam 

Menyikapi Konflik di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Menyikapi Konflik Frekuensi (%) 

Berusaha menyelesaikan 48 98 
Membiarkan konflik 1 2 

Total 49 100 
 

Tabel 5.9 di atas menunjukan bahwa hampir 100% yakni 98% (48 

responden) jika ada masalah maka mereka akan berusaha menyelesaikan 

konflik tersebut dan sisanya 2% (1 reponden) jika ada masalah maka akan 

berusaha menyelesaikannya dengan alasan sia sudah enggan 

meneyelesaikannya karena suami terus mengulangi kesalahan yang sama. 

8. Karakteristik Responden Sumber Pengetahuan Perselingkuhan Suami 

Distribusi responden berdasarkan bagaimana responden menyikapi 

adanya konflik dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut: 

 Tabel 5.10 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Sumber Pengetahuan 
Perselingkuhan Suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 

Mengetahui Perselingkuhan Frekuensi (%) 
Tetangga, teman, saudara 13 26,5 

Tahu sendiri 32 65,3 
Lainnya (Fb) 4 8,2 

Total 49 100 
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Tabel 5.10 diatas menunjukkan bahwa rata-rata responden mengetahui 

perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan sepengetahuan mereka 

sendiri yakni dengan persentase 65,3% dan sisanya lagi mengetahuai 

perselingkuhan suaminya melalui tetangga, teman, media sosial ada 26,5% 

dan 8,2%. 

9. Karakteristik Responden Berdasarkan Perasaan Responden Setelah Engetahui 

Suami Selingkuh 

 Distribusi responden berdasarkan bahaian aperasaan responden setelah 

mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dapat dilihat pada tabel 5.11 

berikut: 

   Tabel 5.11 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Mengenai Bagaimana 

Perasaan Responden di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Perasaan Responden Frekuensi (%) 

Kecewa 48 98 
Lainnya(sangatkecewa) 1 2 

Total 49 100 
 

Dari tabel 5.11 di atas diketahui bahwa responden hampir 100% 

merasakan kekecewaan dengan apa yang sudah dilakukan oleh suaminya 

yakni dengan nilai 98%. 

5.1.4   Analisis Univariat 

Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif berupa tabel tabulasi 

silang (cross tabulation) dan histogram. Penyajian data hasil penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai hal, yaitu kaitan 
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antara variabel forgiveness (keberadaan anak, laa usia pernikahan, dukungan 

keluarga, ketergantungan ekonomi, dan stigma masyarakat) seperti tabel 

berikut: 

a. Keberadaan Anak 

1. Keberadaan Anak 

Untuk lebih jelas mengetahui keberadaan anak dalam rumah tangga 

responden, dapat melihat tabel dibawah ini: 

Tabel 5.12 
Distribusi Keberadaan Anak 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Keberadaan anak Frekuensi (%) 

Tidak 9 18,4 
Ya 40 81,6 

Total 49 100 
 

Berdasarkan tabel 5.12 diatas didapatkan hasil bahwa lebih dari 50% 

responden atau 81,6% responden memiliki anak dan 18,4% responden yang 

belum memiliki anak. 

2. Jumlah Anak 

Untuk lebih jelas mengetahui jumlah anak dalam rumah tangga 

reponden, dapat melihat tabel dibawah ini: 
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Tabel 5.13 
Distribusi Jumlah Anak 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Jumlah anak Frekuensi (%) 

1 9 18,4 
     >1 31 63,3 
Pertanyaan 
selanjutnya 

9 18,4 

Total 49 100 
 

Berdasarkan tabel 5.13 diatas didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

responden memiliki anak lebih dari 1 yakni ada 31 responden (63,3%) dan 

responden yang jumlah anaknya baru 1 ada 9 responden (18,4%). 

b. Lama usia Pernikahan 

1. Usia pertama menikah 

Usia kawin pertama dalam penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu : tidak baik jika < 21 tahun dan baik jika ≥ 21 tahun 

(BKKBN, 2012), Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 5.14 
Distribusi Frekuensi Usia Pertama Menikah 
di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 

Usia Pertama Menikah Frekuensi (%) 
< 21 Tahun 35 71,4 
≥21 Tahun 14 28,6 

Total 49 100 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa usia pertama kali 

responden  menikah paling banyak diusia < 21 tahun yakni sebesar 35 
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orang (71,4%) sedangkan sisanya yakni 14 orang (28,6%) menikah 

pada usia diatas 21 tahun. 

2. Pernikahan Pertama atau kedua 

Untuk mengetahui pernikahan pertama atau kedua dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.15 
Distribusi Frekuensi Mengenai Pernikahan Pertama/Kedua 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Pernikahan Pertama Frekuensi  (%) 

Tidak 2 4,1 
Ya 47 95,9 

Total  49 100 

 

Dari tabel 5.15 dapat diketahui bahwa 95,5% responden 

menjawab ini merupakan pernikahan pertama bagi mereka dan hanya 2 

(4,1%) responden yang bukan merupakan pernikahan pertama bagi 

mereka.  

3. Usia Pernikahan Saat Ini 

Untuk mengetahui usia pernikahan saat ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 5.16 
 Usia Pernikahan sekarang 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Usia Pernikahan Sekarang Frekuensi (%) 

< 15 tahun 31 63,3 
≥15 tahun 18 36,7 

Total 49 100 
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Dari tabel 5.16 menunjukkan bahwa responden yang usia 

pernikahannya kurang dari 15 tahun ada 31 orang (63,3%) dan 

responden yang usia pernikahannya lebih dari 15 tahun ada 18 orang  

(36,7%). 

c. Dukungan Keluarga 

1. Dukungan Anggota Keluarga 

 Untuk mengetahui analisis per item pertanyaan mengenai 

dukungan anggota keluarga dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.17 
Distribusi Frekuensi Dukungan Anggota Keluarga 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Dukungan Keluarga Frekuensi (%) 
Mendukung Bercerai 27 55,1 

Mendukung Memaafkan 22 44,9 
Total  49 100 

 
 

Dari tabel yang telah disajikan diatas diketahui bahwa hampir 

seimbang antara keluarga yang mendukung untuk bercerai dengan 

keluarga yang mendukung untuk memaafkan yakni nilainya masing-

masing 55,1% dan 44,9%. 

d. Ketergantungan Ekonomi 

1. Suami Responden Bekerja/Tidak 

Untuk mengetahui suami responden bekerja atau tidak dilihat 

pada table berikut ini : 
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Tabel 5.18 
Distribusi Frekuensi Suami Responden Bekerja/Tidak 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Suami Bekerja/Tidak Frekuensi (%) 

Ya 49 100 
Tidak 0 0 
Total 49 100 

 

Tabel 5.18 dapat diketahui bahwa 100% suami Responden 

semuanya bekerja. 

2. Gaji Suami Responden 

Untuk melihat berapa gaji suami responden dapat dilihat pada 

table berikut ini : 

Tabel 5.19 
Distribusi Frekuensi Gaji Suami Responden 
di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 

Gaji Suami Responden frekuensi (%) 
< 1.973.425,00 5 10,2 
≥ 1.973.425,00 44 89,8 

Total  49 100 
 
 

Dari tabel 5.19 didapat bahwa gaji suami responden 

sebagian besar diatas umr yakni sebanyak 44 orang (89,8%), dan  

gaji suami dibawah umr (<1.973.425,00) ada 5 orang (10,2%). 

3. Gaji Suami Responden Cukup/tidak 

Untuk mengetahui apakah gaji suami responden cukup atau 

tidak dapat dilihat pada table berikut ini : 
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Tabel 5.20 
Distribusi Frekuensi Mengenai Gaji Suami Responden 

Cukup/tidak di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Gaji Suami Responden Cukup/tidak Frekuensi % 

Tidak 23 46,9 
Ya 26 53,1 

Total 49  100 
 

Dari tabel 5.20 di atas diketahui bahwa responden yang 

merasa gaji suaminya cukup sebesar 26 orang (53,1%) dan yang 

merasa gaji suaminya tidak cukup ada 23 orang (46,9%).  

4. Gaji Suami Diberikan Sepenuhnya Kepada Responden 

Untuk mengetahui mengenai gaji suami diberikan 

sepenuhnya kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.21 
Distribusi Frekuensi Gaji Suami di Berikan Sepenuhnya 

  kepada Responden di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 2018 
Gaji Diberikan Semua Kepada 

Responden 
Frekuensi (%) 

Tidak 30 61,2 
Ya 19 38,8 

Total 49 100 
 

Dari tabel 5.21 diketahui bahwa responden yang gaji 

suaminya diberikan sepenuhnya kepada responden ada 30 orang 

(61,2%) dan sisanya 19 orang (38,8%) gajinya tidak diberikan 

sepenuhnya kepada responden. 
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5. Ketergantungan Ekonomi 

Untuk mengetahui analisis per item mengenai apakah 

responden menjadi ketergantungan ekonomi kepada suaminya dapat 

dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 5.22 
Distribusi Frekuensi Ketergantungan Ekonomi Responden  

Kepada Suaminya Di Kecamatan Tayan Hilir Dan Kapuas 2018 
Ketergantunagn Ekonomi 

Responden 
Frekuensi % 

Ya 37 75,5 
Tidak 12 24,5 
Total 49 100 

 

Dari tabel 5.22 di atas diketahui bahwa sebagian besar 

responden merasa ketergantungan terkait pemenuhan financial 

yakni ada 37 orang (775,5%) dan sisanya yang merasa tidak 

tergantung kepada suaminya terkait pemenuhan financial ada 12 

orang (24,5%). 

e. Stigma Masyarakat 

1. Masyarakat Sekitar Mengetahui Permasalahan dalam Rumah Tangga 

Responden 

  Untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui 

permasalahan dalam rumah tangga responden dapat dilihat pada table 

berikut ini : 

 

Sumber data primer 2017 



68 
 

  Tabel 5.23 
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat Tentang Masalah 

Rumah Tangga Reponden Di Kecamatan Tayan Hilir Dan Kapuas 2018 
Masyarakat Tahu Frekuensi (%) 

Ya 49 100 
Tidak 0 0 
Total 49 100 

 

Berdasarkan tabel 5.23 diketahui bahwa 100% masyarakat 

sekitar mengetahui permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi. 

2. Sumber Pengetahuan Masyarakat 

Untuk engetahui sumber pengetahuan masyarakat mengenai 

permasalahan rumah tangga responden dapat dilihat pada table berikut 

ini : 

Tabel 5.24 
Distribusi Frekuensi Sumber Pengetahuan Masyarakat Tentang 

Masalah Rumah Tangga Reponden Di Kecamatan Tayan Hilir Dan 
Kapuas 2018 

Sumber Pengetahuan 
Masyarakat 

Frekuensi (%) 

Menceritakan langsung 7 14,3 
Dari mulut ke mulut 42 85,7 

Total 49 100 
 

Dari tabel 5.24 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

masyarakat mengetahui permasalahan dalam rumah tangga reponden 

yakni dari mulut kemulut sebesar 85,7% dan 7%nya lagi responden 

sendirilah yang menceritakannya langsung kemasyarakat. 
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3. Tanggapan Masyarakat 

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang 

permasalahan rumah tangga responden dapat dilihat pada table berikut 

ini : 

Tabel 5.25 
Distribusi Frekuensi Tanggapan Masyarakat Tentang Masalah  

Rumah Tangga Reponden Di Kecamatan Tayan Hilir Dan Kapuas 2018 
Tanggapan Masyarakat Frekuensi % 

Buruk  15 30,6 
Baik 34 69,4 
Total 49 100 

 

Dari 5.25 diketahui bahwa masyarakat yang bersikap baik dan 

tidak memperkeruh masalah justru banyak memberikan solusi 

terhadap permasalahan rumah tangga responden ada 34 orang (69,4%) 

dan yang bersikap buruk atau justru memperkeruh masalah ada 15 

orang (30,6%). 

4. Pandangan Masyarakat Mengenai Status Janda 

Untuk mengetahui pandangan masyarakat dilingkungan sekitar 

tentang status janda dipandang buruk dapat dilihat pada table berikut 

ini : 
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Tabel 5.26 
Distribusi Frekuensi Mengenai Status Janda dipandang Buruk 

Di Kecamatan Tayan Hilir Dan Kapuas 2018 
Status Janda Buruk Frekuensi % 

Ya  38 77,6 
Tidak  11 22,4 
Total 49 100 

 

Berdasarkan tabel 5.26 di atas diketahui bahwa masyarakat 

dilingkungan sekitar responden menganggap bahwa status janda itu 

buruk ada 38 orang (77,6%) dan yang mengaggap bahwa janda 

dipandang biasa saja ada 11 orang (22,4%). 

5.1.5 Analisa Bivariat 

1. Hubungan Antara Faktor keberadaan anak  Dengan Forgiveness Pada 

Istri Korban Perselingkuhan Suamai di Kecamatan Tayan Hilir dan 

Kapuas Kabupaten Sanggau 

Hasil analisis hubungan antara keberadaan anak dengan forgiveness 

pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 

Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.43 

Hubungan Antara Keberadaan anak Dengan Forgiveness Pada Istri Korban 
Perselingkuhan Suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten 

Sanggau 

Keberadaan 
anak 

Forgiveness 

Total 

PR 

p value Silent and hollow 
forgiveness 

Total and silent 
forgiveness (CI 95%) 

N % N % N % 

0,222 
(0,034-
1,447) 

0,033 Memiliki anak 20 40,8 20 40,8 40 100 

 Tidak 
memiliki anak 1 2 8 16,3 9 100 

Total 21 42,9 28 57,1 49 100 

 

Berdasarkan tabel diatas, responden dengan kategori yang tidak 

memiliki anak namun memaafkan suami tanpa dendam ada 8 orang (16,3%) 

dari 9 responden, sedangkan responden yang memiliki anak yang sudah 

memaafkan suami tanpa dendam sebanyak 20 orang (40,8%) dari 40 

responden. 

Hasil analisis statistic menggunakan CI square diperoleh nilai p value 

= 0,033 lebih kecil dari α = 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara keberadaan anak dengan forgiveness pada istri korban 

perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan hilir dan Kapuas Kabupaten 

Saanggau. 

Dari hasil analisis diperoleh nilai PR adalah 0,222 dari nilai 95% 

antara 0,034  sampai dengan 1,447 artinya keberadaan anak merupakan faktor 
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resiko forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan 

Tayyan Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau. 

2. Hubungan Antara Lama Usia Pernikahan Dengan Forgiveness pada 

Istri korban Perselingkuhan Suami di Kecamatan Tayan Hilir dan 

Kapuas Kabupaten Sanggau 

Hasil analisis hubungan antara Lama Usia Pernikahan dengan 

forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir 

dan Kapuas Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.44 
Hubungan Antara Lama Usia Pernikahan Dengan Forgiveness Pada Istri Korban 
Perselingkuhan Suami di Kecamatan tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau  

Lama Usia 
Pernikahan 

Forgiveness 
Total 

PR 
p value Silent and hollow 

forgiveness 
Total and silent 

forgiveness 
(CI 

95%) 
N % N % N % 

0,435 
(0,230-
0,826) 

0,010 
≥ 15 tahun 12 24,5 6 12,2 18 100 
<15 tahun 9 18,4 22 44,9 31 100 

Total 21 42,9 38 57,1 49 100 
 

Berdasarkan tabel diatas, responden dalam kategori yang 

perniakahannya < 15 tahun yang sudah memaafkan suami tanpa dendam ada 

22 orang (44,9%) dari 31 responden, sedangkan responden dengan pernikahan 

yang ≥ 15 tahun dan sudah memaafkan suami nya tanpa dendam ada 6 orang 

(12,2%) dari 18 responden. 

Hasil analisis statistik menggunakan CI square diperoleh nilai P value  

= 0,010 lebih kecil dari α = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  
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ada hubungan antara lama usia pernikahan dengan forgiveness pada istri 

korban perselingkuha suami di Kecamatan tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten 

Sanggau. 

Dari hasil analisis diperoleh nilai PR adalah 0,435 dari nilai 95% 

antara 0,230 sampai dengan 0,826 artinya lama usia pernikahan merupakan 

faktor resiko forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di 

Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau. 

3. Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Forgiveness Pada Istri 

Korban Perselingkuhan Suami Di Kecamatan Tayan Hilir Dan Kapuas 

Kabupaten Sanggau 

Hasil analisis hubungan antara dukungan keluarga dengan forgiveness 

pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 

Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.45 

Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Forgiveness Pada Istri Korban 
Perselingkuhan Suami di Kecamatan tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau 

Dukungan 
Keluarga 

Forgiveness 
Total 

PR 
p value Silent and hollow 

forgiveness 
Total and silent 

forgiveness 
(CI 

95%) 
N % N % N % 

0,741 
(0,389-
1,412) 

0,362 
Negative  10 20,4 17 34,7 27 100 

Positif  11 22,4 11 22,5 22 100 

Total 21 42,9 28 57,1 49 100 
 

Berdasarkan tabel diatas, responden dalam kategori dukungan keluarga 

yang lebih banyak mendukung untuk bercerai namun mereka memilih untuk 

Sumber data primer 2017 



74 
 

tetap memaafkan suami tanpa dendam ada 17 orang (34,7%) dari 27 

responden, sedangkan yang keluarganya lebih bnayak mendukung untuk 

memaafkan dan reponden juga memilih memaafkan suami tanpa dendam juga 

ada 11 orang (22,5%) dari 22 responden. 

Hasil analisis statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai P value 

= 0,362 lebih besar dari α = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan forgiveness pada istri 

korban perelingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 

Kabupaten Sanggau. 

Dari hasil analisis diperoleh nilai PR adalah 0,741 dari nilai 95% antara 

0,389 sampai dengan 1,412 artinya dukungan keluarga masih merupakan 

faktor resiko forgiveness pada istri korban perselingkuhansuami di Kecamatan 

Tayan Hilir dan Kapuas Kabipaten Sangau. 

4. Hubungan Antara Ketergantungan Ekonomi Dengan Forgiveness Pada 

Istri Korban Perselingkuhan Suami Di Kecamatan Tayan Hilir Dan 

Kapuas Kabupaten Sanggau 

Hasil analisis hubungan antara ketergantungan ekonomi dengan 

forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di kecamatan tayan hilir 

dan kapuas kabupaten sanggau dapat dilihat pada table berikut ini : 
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Tabel 5.47 
Hubungan Antara Ketregantungan Ekonomi Forgiveness Pada Istri Korban 

Perselingkuhan Suami di Kecamatan tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau  

Ketergantungan 
Ekonomi 

Forgiveness 

Total 

PR 

p value Silent and 
hollow 

forgiveness 

Total and silent 
forgiveness 

(CI 
95%) 

N % N % N % 
3,081 

(0,837-
11,344) 

0,035 
ya  19 38,8 18 36,7 37 100 

Tidak 2 4,1 10 20,4 12 100 

Total 21 42,9 28 57,1 49 100 
 

Berdasarkan tabel diatas, responden dengan kategori ketergantungan 

ekonomi dan memaafkan suami tanpa dendam sebanyak 18 orang (36,7%) 

dari 37 responden, sedangkan responden yang tidak tergantung ekonominya 

kepada suami dan memaafkan suami tanpa dendam ada 10 orang (20,4%) dari 

12 responden. 

Hasil analisis statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai P value 

= 0,035 lebih kecil dari α = 0,05, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara ketergantungan ekonomi dengan forgiveness padaistri 

korban perselingkuhan di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten 

Sanggau. 

Dari hasil analisis diperoleh nilai PR adalah 3,081 dari nilai 95% antara 

0,837 sampai dengan 11,344 artinya dukungan keluarga masih merupakan 

faktor resiko forgiveness pada istri korban perselingkuhansuami di Kecamatan 

Tayan Hilir dan Kapuas Kabipaten Sangau. 
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5. Hubungan Antara Stigma Masyarakat dengan Forgiveness pada Istri 

Korban Perselingkuhan Suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 

Kabupaten Sanggau  

Hasil analisis hubungan antara stigma masyarakat denagn forgiveness 

pada istrikorban perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 

di Kabupaten Sanggau, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.48 

Hubungan Antara Stigma Masyarakat Dengan Forgiveness Pada Istri Korban 
Perselingkuhan Suamai di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten 

Sanggau 

Stigma 
Mayarakat 

Forgiveness 
Total 

PR 
p value Silent and hollow 

forgiveness 
Total and silent 

forgiveness 
(CI 

95%) 
N % N % N % 

1,395 
(0,737-
2,639) 

0,325 
buruk 8 16,3 7 14,3 15 100 

baik 13 26,5 21 42,9 34 100 
Total 21 42,9 28 57,1 49 100 

 

Berdasarkan tabel diatas, responden dengan kategori stigma masyarakat 

yang buruk namun responden tetap memaafkan suami tanpa dendam ada 7 

orang (14,3%) dari 15 responden, sedangkan stigma masyarakat dengan 

respon yang baik dan responden memaafkan suami tanpa dendam ada 21 

orang (42,9%) dari 34 responden. 

Hasil analisis statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai P value 

= 0,325 lebih besar dari α = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  
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tidak ada hubungan antara forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami 

di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten sanggau. 

Dari hasil analisis diperoleh nilai PR adalah 1,395 dari nilai 95% antara 

0,737 sampai dengan 2,639 artinya stigma masyarakat masih memiliki faktor 

resiko terhadap forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di 

Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten sanggau. 

5.1.6 Pembahasan  

Forgiveness diartikan sebagai suatu respon terhadap yang berbuat 

salah yang memerlukan perubahan hati dimana kemarahan, kesalahan, atau 

kekecewaan diubah dengan sikap dan perilaku yang baik terhadap pelaku 

kesalahan (Fincham dalam Fretes, 2016).  Menurut McCullough 

(Kachadourin, 2004 dalam Sangadah, 2017) pemaafan juga bisa mendorong 

penyesuaian dalam  pernikahan, serta kemungkinan berpengaruh pada 

kepuasan hubungan secara keseluruhan. Dalam berumah tangga 

perselingkuhan merupakan kesalahan, tetapi pada sebagian istri dapat 

memberi pemaafan terhadap suami dan tindakannya, kemudian ia kembali 

membangun rumah tangganya. Dengan demikian secara tidak langsung berarti 

istri telah melakukan proses pemaafan, biasanya dengan memberikan 

pemaafan, istri akan memiliki harapan baru untuk menata kembali rumah 

tangganya (Sa,adah, dkk 2012). Di Kecamatan Tayan hilir dan Kapuas sendiri 

merupakan 2 kecamatan yang memiliki tingkat perceraian sebab 
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perselingkuhan suami paling besar dibanding kecamatan lainnya di Kabupaten 

Sanggau. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu dibawah ini : 

1. Hubungan antara keberadaan anak dengan forgiveness pada istri 

korban perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 

Kabupaten Sanggau 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah 

memiliki anak yakni 40 orang (81,6%) sedangkan yang 9 orang (18,4%) 

belum memiliki anak. Hasil penelitian dengan menggunakan uji chi square 

menunjukan 0,033 lebih kecil dari α = 0,05 artinya bahwa ada hubungan 

antara keberadaan anak dengan forgiveness pada istri korban 

perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten 

Sanggau. Nilai PR adalah sebesar  0,222  dari 95% antara 0,034 sampai 

dengan 1,477, artinya keberadaan anak merupakan faktor resiko 

forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan tayan 

Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian ini sama dengan 

yang dilakukan oleh Sari (2012) yang hasilnya adalah responden mau 

memaafkan perselingkuhan suaminya karena alasan keberadaan anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Simamora (2015) juga menunjukkan hasil 

bahwa istri mengampuni suaminya karena takut psikologi anak-anak nya 

akan terganggu. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti juga 

diperoleh hasil yang menyebutkan bahwa mereka rata-rata memang sudah 
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memiliki anak dan jumlah anak mereka lebih dari satu sehingga ketika 

responden berselisih dengan suami banyak sekali hal yang ia fikirkan salah 

satunya anak, anak menjadi pertimbangan besar kedepannya bagaiaman 

tumbuh kembangnya jika orangtuanya sampai bercerai. Sebagian istri 

menganggap bahwa dengan memperbaiki hubungan dengan suami 

merupakan usaha terbaik untuk perkembangan anak-anak kedepannya. 

Dampak perceraian pada anak berbeda-beda tergantung pada 

banyak faktor seperti usia, jenis kelamin, kematangan kepribadian, 

kesehatan psikologis serta ada tidaknya dukungan dari orang dewasa 

lainnya (Yusuf, 2014). Seorang anak perempuan dari orangtua yang 

bercerai, lebih mampu menghandel maslaah perceraian orangtuanya 

daripada nak laki-laki. Hal ini disebabkan karena anak perempuan mampu 

memendam perasaan dan anak laki-laki lebih rasional. 

Naland (2001) menjelaskan bahwa salah satu alasan istri tetap 

bertahan dalam pernikahannya meskipun telah disakiti  ialah karena anak-

anak, semakin banyak jumlah anak yang dimiliki maka akan semakin besar 

kemungkinan si istri untuk memaafkan suaminya. 

Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin banyak jumlah anak maka semakin cenderung si istri memaafkan 

kesalahan yang dilakukan oleh suami. 
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2. Hubungan Antara Lama Usia Menikah Dengan Forgiveness Pada 

Istri Korban Perselingkuhan suami di Kecamatan tayan Hilir dan 

Kapuas Kabupaten sanggau 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 31 orang (63,3%) usia 

pernikahannya < 15 tahun dan 18 orang (37,7%) ≥15 tahun. Responden 

yang usia pernikahnnya < 15 tahun kemudian memaafkan suaminya tanpa 

dendam ada 22 orang (44,9%) dari 31 responden sedangkan responden 

yang usia pernikahnnya ≥15 tahun yang memaaffkan suaminya tanpa 

dendam ada 7 orang (14,3%) dari 18 responden. 

Hasil analisis statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai p 

value  = 0,010 lebih kecil dari α = 0,05 artinya bahwa ada hubungan antara 

lama usia pernikahan dengan forgiveness pada istri korban perselingkuha 

suami di Kecamatan tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten sanggau. Nilai PR 

adalah 0,435 dari nilai 95% antara 0,230 sampai dengan 0,826 artinya lama 

usia pernikahan merupakan faktor resiko forgiveness pada istri korban 

perselingkuhan Suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kpuas Kabupaten 

Sanggau.  

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa responden 

merasa ketika usia pernikahan mereka menginjak angka 7 tahun itu mereka 

merasa sudah lama berumah tangga dengan suaminya, banyak hal yang 

sudah mereka lewati berdua tetapi mereka merasa kedekatan secara fisik 

maupun emosional tidak menjamin rumah tangga  mereka berjalan dengan 
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mulus. Justru beberapa reponden ada yang usia pernikahannya baru 

menginjak angka 2 tahun suami sudah ada yang mulai selingkuh dengan 

perempuan lain. 

Menurut Santi Hartono (2008 dalam KOMPAS.com) setelah tujuh 

tahun berpasangan, banyak suami istri yang mulai terjebak dalam rutinitas 

rumah tangga. Suami dan istri juga mulai sibuk dengan urusannya masing-

masing. Istri sibuk mengurusi anak-anak yang mulai sekolah dan tumbuh 

besar sedangkan suami sendiri sibuk berkutat dengan karir atau 

pekerjaaannya. Belum lagi tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin 

besar, membuat sang suami sibuk dengan pekerjaan tambahan yang bisa 

menghasilkan uang, akibatnya karena masing-masing sibuk, waktu untuk 

berdua semakin berkurang, sehingga mengakibatkan keintiman jadi 

terancam. Yang lebih mengkhawatirkan lagi karena masing-masing sibuk 

maka suami-istri menganggap hubungan intim antar keduanya hanya untuk 

pemenuhan kebutuhan biologis saja, bukan lagi ekspresi kemesraan dan 

kasih sayang. Maka jika tidak berhati-hati masing-masing pihak akan 

merasa gatal dan gerah, sedikit godaan saja atau melihat hal-hal yang baru 

diluar rumah yang lebih menggairahkan bisa membuat komitmen terancam. 

Kemudian fakta dilapangan menemukan bahwa 18 responden dari 49 

reponden perselingkuhan muncul diusia pernikahan diatas 15 tahun disni 

membuktikan bahwa sesuai dengan yang ditulis oleh Iwan Supriyatna 

(2017 dalam KOMPAS.com) bahwa semakin lama usia pernikahan maka 
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akan semakin besar kecenderungan bagi seorang pria untuk berselingkuh 

salah satu alasannya yaitu pasangan yang sudah tidak lagi menarik 

dimatanya. Kemudian studi yang diterbitkan dalam Journal of Sex 

Research setelah melakukan survey terhadap 423 responden para peneliti 

menemukan bahwa wanita yang usia pernikahannya 6-10 tahun lebih 

cenderung melakukan perselingkuhan sedangkan kondisi tersebut berbeda 

pada pria yang cenderung tidak setia setelah mereka menikah selama 11 

tahun bahkan semakin lama usia pernikahan maka akan semakin besar 

kemungkinan untuk berselingkuh. Dalam kasus mereka para riset 

menganalisa bahwa pada saat itu pria mengalami krisis paruh baya dan 

keinginan evolusioner untuk menghasilkan lebih banyak bayi 

(TEMPO.com) 

3. Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Forgiveness Pada 

Istri Korban Perselingkuhan Suami Di Kecamatan Tayan Hilir Dan 

Kapuas Kabupaten Sangau 

Hasil penelitian menunjukan bahwa keluarga yang mendukung 

untuk bercerai dengan suami responden ada sebanyak 27 orang (55,1%) 

dan 22 orang (44,9%) keluarganya menganjurkan mereka untuk 

memaafkan. 

Hasil analisis statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai p 

value = 0,362 lebih besar dari α = 0,05. Menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan forgiveness pada istri korban 
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perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten 

sanggau. Dari hasil analisis diperoleh nilai PR adalah 0,741 dari nilai 95% 

antara 0,389 sampai dengan 1,412 artinya dukungan keluarga merupakan 

faktor resiko forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di 

Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau. 

Memiliki keluarga besar sebenarnya bisa ikut berperan dalam 

menciptakan kebahagiaan perkawinan. Mereka biasanya menjadi tempat 

bertanyadan memperoleh nasihat. Mereka juga ikut mengajarkan nilai dan 

kebiasaan positif padaanak-anak kita. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri 

pula bahwa keluarga besar seringkali menjadi sumber stress terbesar. 

Terutama bila ereka terlalu banyak ikut campur dalam perkawinan. Karena 

keluarga besar tidak mudah dijauhi atau dihindari 100%, kita perlu 

bijaksana saat enghadapi mereka. (Ginanjar, 2013) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

didapat bahwa rata-rata keluarga responden menyarankan untuk 

menceraikan suami responden, karena ini meupakan kehidupan pribadi 

responden jadi ketika responden menceritakan masalah rumah tngganya 

dengan anggota keluarganya maka akan banyak sekali pendapat yang 

disampaikan dan si individu ini lah yang harus pintar memilih mana 

pendapat yang harus dia ambil dan mana yang tidak. Dalam sebuah 

penelitaian yang dikutip dalam Trinunnews.com hampr 67% orang yang 

bercerai mengatakan bahwa ibunyalah yang membantu memutuskan untuk 
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bercerai atau tidak. 63% mengatakan keluarga punya peran penting saat 

mengambil keputusan untuk bercerai, tetapi ibu dari kedua pihak, baik laki-

laki maupun perempuan yang memiliki pengaruh paling besar.   

Menurut Surbakti (2008, dalam Sa’adah dkk, 2012) 

mengungkapkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, khususnya 

dalam rumah tangga, keputusan istri dapat dipengaruhi oleh sistem tata 

nilai keluarga, budaya, pendidikan, lingkungan dan sistem religi. Masih 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Sa’adah dkk (2012), proses pemaafan 

yang terjadi dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat 

pemaafan, hal ini akan terlihat berbeda-beda pada asing-masing individu 

karena perbedaan nilai, budaya, lingkungan ataupun kepribadian. 

4. Hubungan Antara Faktor ketergantungan Ekonomi Dengan 

Forgiveness Pada Istri Korban perselingkuhan Suami di Kecamatan 

tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau 

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden yang menjadi 

tergantung terkait pemenuhan financial ada sebanyak 37 reponden (75,5%) 

dan sisanya lagi 12 orang (24,4%) mengatakan tidak tergantung masalah 

financial kepada suaminya. Hasil penelitian juga menunjukan responden 

yang bergantung ekonomi dan memaafkan tanpa dendam ada 18 (36,7%) 

orang dari 37 responden dan responden yang tidak bergantung ekonomi 

dan juga memaafkan psangannya tanpa dendam ada 10 orang (20,4%) dari 

12 responden. 
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Hasil analisis statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai P 

value = 0,035 lebih kecil dari α = 0,05. Hasil ini menunjukan bahwa ada 

hubungan antara ketergantungan ekonomi dengan forgiveness pada istri 

korban perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas 

Kabupaten Sanggau. Dari hasil analisis diperoleh nilai  PR adalah 3,081 

dari nilai 95% antara 0,837 sampai dengan 11,344 artinya ketergantungan 

ekonomi merupakan faktor resiko forgiveness pada istri korban 

perselingkuhan suami di Kecamatan tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten 

Sanggau. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kartika Sari pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa alasan A memilih 

bertahan dalam perkawinanya dikarenakan ketergantungan finansial 

terhadap suami. 

Then (dalam sari 2012) menyebutkan bahwa salah satu alasan istri 

mau memaafkan suaminya karena si istri merasa rapuh atau tidak sanggup 

melakukan segala sesuatu sendiri atau tidak mampu menjadi orang tua 

tunggal serta adanya ketergantungan terhadap suaminya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapat 

juga bahwa rata-rata responden bekerja sebagai ibu rumah tangga jadi 

mereka tergantung sepenuhnya kepada suami terkait dengan peenuhan 

kebutuhan keuangan setiap bulan, mereka mengatakan jika mereka sampai 

benar-benar bercerai maka mereka tidak siap jika harus benar-benar 

berpisah. Kemudian ada juga responden yang bekerja tetapi juga 
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tergantung kepada suaminya karena penghasilan yang mereka dapatkan 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuahan bulanan seperti uang belanja dan 

keperluan anak-anaknya. 

Dari analisis dilapangan juga diketahui bahwa 89,9% penghasilan 

suami responden diatas umr Sanggau (>Rp.1.973.425,00) jadi istri 

mengatakan bahwa penghasilan mempengaruhi perilaku suami karena 

mereka merasa penghasilannya cukup tinggi sehingga suami bisa ada 

peluang untuk berselingkuh karena bagi mereka pasti ketika suami 

berpenghasilan rendah kemungkinan untuk berselingkuh itu kecil karena 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya senidri saja susah apalagi harus 

ditambah dengan memberi wanita lain itu kecil kemungkinanya. 

Menurut Rizmainun (2017 dalam ruangmuslimah.com) salah satu 

alasan suami berselingkuh adalah faktor keuangan yakni dimana ketika 

suami memilki uang yang berlebih kemudian tidak disertai dengan 

moralitas yang baik maka akan dengan mudah suami tergoda dengan 

wanita lain. Menurut pakar dari Inggris, India King, salah satu cara mekihat 

aoakah seseorang berpotensi tidak setia adalah dari penghasilannya. 

Menurutnya pria atau wanita yang bergaji lebih tinggi dari pasangannya 

cenderung akan selingkuh, terutama bila ia merasa kurang dihargai. 

(Edward, 2018) 

Data yang dikumpulkan oleh IllicitEncounters.com, situs kencan 

terkemuka di Inggris untuk orang-orang yang sudah menikah, jumlah 
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profesional kota yang mencari cinta terlarang secara online telah meningkat 

8 % dari tahun ketahun. Penelitian mereka juga menemukan bahwa 45% 

pengguna situs mereka berslingkuh dengan rekan kerjanya.situs ini 

melakukan serangkaian survei terhadap 600 anggotanya dan menemukan 

bahwa 29% mereka yang berselingkuh memilki jam kerja selama 60 jam 

seminggu, 34% bekerja 40 jam seminggu dan 20% bekerja sampai 80 jam 

seminggu. Mereka rata-rata memiliki pendapatan diatas Rp.800.000.000,- 

per tahun, atau di atas rata-ratapendapatan pria lain di Inggris. 

5. Hubungan Antara Faktor Stigma Masyarakat Dengan Forgeveness 

Pada Istri Korban Perselingkuhan Suami di Kecamatan tayan Hilir 

dan Kapuas Kabupaten sanggau 

Dari hasil penelitian di dapat bahwa masyarakat yang memberi 

tanggapan yang baik mengenai permaslahan rumah tangga ada 34 orang 

(69,4%) dan responden yang menggap masyarakat berstigma buruk ada 15 

orang (30,6%). Hasil analisis statistik menggunakan Chi square diperoleh 

nilai p value = 0,325 lebih besar dari α = 0,05. Menunjukan bahwa tidak 

ada hubungan antara stigma masyarakat dengan forgiveness pada istri 

korban perselingkuhan suami di Kecamatan tayan Hilir dan Kapuas 

Kabupaten Sanggau. Dari hasil analisis diperoleh nilai PR adalah 1,395 

dari nilai 95% antara 0,737 sampai dengan 2,639 artinya stigma masyarakat 

merupakan faktor resiko forgiveness pada istri korban perselingkuhan 

suami di Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas Kabupaten Sanggau. 
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Berkaitan dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak 

berpengaruhnya stigma masyarakat mengenai janda baik itu yang baik 

maupun yang buruk terhadap pengambilan keputusan si istri, karena 

mereka menganggap masalah rumah tangga itu yang bisa 

menyelesaikannya hanya orang yang ada di dalam rumah tersebut jadi 

ketika orang luar tahu justru akan makin memperkeruh permasalahan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karvistina pada tahun 2011 

dikota yogyakarta menunjukkan bahwa stigma masyarakat menegnai janda 

cenderung negatif karena masyarakat sekitar menganggap bahwa seseorang 

yang berstatus janda memerlukan perhatian lebih dan juga selalu mendapat 

sorotan. 

Status janda bukanlah posisi yang menguntungkan bagi perempuan 

secara biologis, psikologis maupun sosiologis. Kondisi yang melingkupi 

diri kaum perempuan ini sering kali mengundang bergaining position kaum 

ini ketika berhadapan dengan kaum pria. Kaum janda kadang ditempatkan 

sebagai perempuan pada posisi yang tidak berdaya, lemah dan perlu 

dikasihani sehingga dalam kondisi sosial budaya yang patriakhi seringkali 

terjadi ketidakadilan terhadap perempuan, khususnya kaum janda. (Munir, 

2009:144 dalam karvistina, 2011) 

Dikutup dalam KabarIndonesia.com masyarakat Indoneisa yang 

yang menganut budaya patriaki menganggap seseorang yang menyandang 

status janda adalah susuatu yang menyimpang dari norma masyarakat. 
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Masyarakat menaruh keraguan bagi para janda dalam pemenuhan 

kebutuhan hidupnya, masyarakat beranggapan bahwa beban berlebih yang 

dimiliki oleh janda akan membuat janda melakukan tindakan-tindakan 

yang dapat merusak norma hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

seperti misalnya adanya anggapan janda lebih memilih laki-laki yang 

mapan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

5.1.7 Keterbatasan Peneliti 

Dalam pelaksanaan penelitian ini ditemukan beberapa kendala antara 

lain sebagai berikut : 

1. Keterbatasan literatur mengenai forgiveness menyebabkan peniliti sedikit 

kesulitan untuk mencari referensi yang tepat. 

2. Waktu penelitian memerlukan waktu yang lumayan lama karena tempat 

tinggal responden tidak berdekatan dan harus mencari desa nya. 

3. Pada saat melakukan penelitian cuaca sangat tidak mendukung, seringklali 

hujan, dan akses jalan antar desa itu tidak semuanya jalan mulus kebanyakan 

adalah aspal rusak sehingga sedikit sulit untuk menjangkau lokasi penelitian. 

4. Pada saat melakukan penelitian beberapa responden kurang fokus karena 

sebagian mereka membuka usaha warung sembako jadi kadang ada 

konsumen mereka yang berbelanja. 

5. Tidak semua reponden mau terbuka secara mendalam. 
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BAB Vl 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya secara umum 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keberadaan 

anak, lama usia pernikahan, dukungan keluarga, ketergantunagn ekonomi dan 

Stigma Masyarakat terhadap forgiveness, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara Keberadaan anak dengan 

forgiveness  pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan tayan 

Hilir dan Kapuas (p value = 0,033). 

2. Ada hubungan yang signifikan antara lama usia pernikahan dengan 

forgiveness pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan Tayan 

Hilir dan Kapuas (p value = 0,010) 

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan 

forgiveness  pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan tayan 

Hilir dan Kapuas (p value = 0,362). 

4. Ada hubungan yang signifikan antara ketergantungan ekonomi dengan 

forgiveness  pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan tayan 

Hilir dan Kapuas (p value = 0,035). 
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5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara stigma masyarakat dengan 

forgiveness  pada istri korban perselingkuhan suami di Kecamatan tayan 

Hilir dan Kapuas (p value = 0,325). 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pasangan suami istri 

Individu lebih mudah memaafkan pasangannya yang meminta maaf, untuk 

itu, peneliti menyarankan pada pasangan menikah agar selalu meminta 

maaf dan menerima maaf dari pasangan apabila terjadi konflik dalam 

rumah tangga. Hamper seluruh konflik rumah tangga disebbakan oleh 

kesalahan kedua belah pihak, namun yang paling penting bukanlah siapa 

yang paling bersalah, tapi siapa dulu yang menyadari kesalahannya. Yang 

paling menjadi korban ketika ada perselisihan dalam rumah tangga baik 

itu yang berujung pada perceraian maupun tidak adalah anak-nak, oleh 

karena itu diharapkan bagi orang tua ketika ada suatu masalah antar 

pasangan hendaknya tidak sampai beradu argumen didepan anak-anak 

apalagi sampai melukai fisik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya jika ingin membahas mengenai 

factor yang mempengaruhi forgiveness istri korban perselingkuhan suami 

hendaknya mampu menemukan factor lain dari forgiveness istri seperti 
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kualitas hubungan suami-istri, intensitas komunikasi, religiusitas, dan lain 

sebagainya agar data yang diperoleh lebih bervariasi. Selain itu, 

diharapkan pengabilan data yang dilakukan dapat lebih mendala agar lebih 

bisa emahami kasus yang ada secara utuh. Kontak yang lama dengan 

responden sangat diperlukan agar keterbukaan subjek responden dapat 

diperoleh. 
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LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN  

DENGAN FORGIVENESS PADA ISTRI KORBAN 

PERSELINGKUHAN SUAMI DI KABUPATEN SANGGAU 

(Study di Wilayah Kerja Kecamatan Tayan Hilir dan Kapuas) 

 
Setelah saya mendapatkan penjelasan dari Peneliti yang bermaksud 

mengadakan penelitian dan menjadikan saya sebagai responden, maka saya yang 

bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Alamat  : 

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dan 

berpartisipasi dalam penelitian tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Pontianak, .................2017 

Responden 

 

__________________ 
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Bebearapa Faktor Yang Berhubungan dengan Forgiveness Pada Istri Korban 

Perselingkuhan Suami Di Kabupaten Sanggau (study di wilayah kerja Kecamatan 

Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas) 

Nama   : 

Usia   : 

Agama   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan   : 

1. Bagaimana awal pertemuan ibu dengan suami ibu? 

a. Dijodohkan   b.Pacaran 

2. Bagaimana riwayat pernikahan ibu? 

a. Sering konflik   b. Harmonis 

3. Bagaimana anda menyikapi adanya konflik di dalam rumah tangga ibu? 

a. Berusaha menyelesaikannya 

b. Membiarkan konflik yang ada 

4. Bagaimana anda mengetahui bahwa pasangan anda berselingkuh? 

a. Dari tetangga, temen, saudara 

b. Tahu dengan sendiri 

c. Lainnya, sebutkan…. 

5. Bagaiamana perasaan anda setelah mengetahui hal tersebut? 

a. Biasa saja 

b. Kecewa 

c. Lainnya, sebutkan… 
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I. Keberadaan Anak 

1. Apakah ibu sudah memiliki anak? (jika tidak lanjut variabel III) 

a. Tidak   b. Ya 

2.   Berapa jumlah anak yang ibu miliki? 

a. 1    b.> 1    

3. Apakah salah satu pertimbangan ibu mempertahankan suami yang sudah 

berselingkuh adalah karena alasan anak? 

a. Ya    b. Tidak 

II. Lama Usia Pernikahan 

1. Berapa usia ibu ketika pertama kali menikah? 

a. < 21th   b. ≥21 th 

2. Apakah ini merupakan pernikahan pertama ibu? (untuk jawaban a lanjut 

pertanyaan selanjutnya, untuk jawaban b lanjut kepertanyaan no.4) 

a. Tidak   b. Ya 

3. Berapa tahun usia pernikahan ibu yang ibu jalani dulu?  

a. < 15 th   b.  ≥15 th  

4. Berapa tahun usia pernikahan ibu saat ini? 

a. < 15th   b. ≥ 15th 

5. Apakah dengan usia pernikahan ibu saat ini yang membuat ibu memaafkan 

suami ibu? 

a. Tidak   b. Ya 

III. Dukungan Keluarga 

1. Apakah keluarga ibu tahu apa yang sedang dialami dalam keluarga ibu? 

a. Ya    b.  Tidak 

2. Apakah ibu menceritakan apa kepada keluarga ibu/suami bahwa suami ibu 

berselngkuh? 

a. Ya    b. Tidak 
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3. Dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangga ibu 

(persleingkuhan suami), apakah anggota keluarga ibu/suami lebih banyak 

yang endukung untuk memaafkan atau justru lebih banyak yang 

mendukung untuk bercerai ? 

a. Lebih banyak yang mendukung untuk bercerai 

b. Lebih banyak yang mendukung untuk memaafkan 

4. Apakah salah satu pertimbangan ibu mempertahankan suami yang sudah 

berselingkuh adalah karena alasan dukungan keluarga? 

a. Ya    b. Tidak 

IV. Ketergantungan Ekonomi 

1. Apakah ibu bekerja? (jika jawaban tidak lanjut kepertanyaan no.4) 

a. Tidak   b. Ya 

2. Berapa pendapatan perbulan ibu?  

a. < Rp.1.973.425,00  b. ≥ Rp.1.973.425,00 (umr Sanggau) 

3. Mengapa ibu bekerja, sedangkan ibu tahu itu merupakan kewajiban suami? 

a. Untuk menambah keuangan keluarga 

b. Hanya iseng daripada menganggur 

4. Apakah suami ibu bekerja? (jika jawaban tidak pada soal no.1) 

a. Tidak   b. Ya 

5. Berapa pendapatan suami perbulan? 

a. <Rp.1.973.425,00  b.≥ Rp.1.973.425,00(umr Sanggau) 

6. Menurut ibu, apakah gaji suami cukup memenuhi kebutuhan sehari-sehari? 

a. Tidak   b. Ya 

7. Apakah gaji suami ibu, sepenuhnya diberikan kepada ibu? 

a. Tidak    b. Ya 

8. Dengan mendapatkan uang sehari-hari dari suami, apakah ibu menjadi 

tergantung terhadap suami ibu terkait dengan pemenuhan financial? 

a. Ya    b. Tidak 

9. Apakah alasan ekonomi yang membuat ibu memepertahankan pernikahan 

ibu? 

a.  Ya   b. Tidak 
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V. Stigma Masyarakat 

1. Apakah masyarakat sekitar mengetahui masalah yang sedang dihadapi 

dalam rumah tangga ibu? 

a. Ya    b. Tidak 

2. Darimana masyarakat tahu tentang permasalahan tersebut? 

a. Saya menceritakan langsung kepada mereka 

b. Dari mulut kemulut 

c. Lainnya, sebutkan…… 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap apa yang sedang dihadapi? 

a. Buruk   b. Baik 

4. Apakah masyarakat yang mengetahui perselingkuhan suami ibu 

berperilaku yang tidak menegnakan kepada ibu? 

a. Ya    b. Tidak 

5. Apakah dilingkungan sekitar ibu ini, menyandang status janda dipandang 

buruk oleh masyarakat sekitar? 

a. Ya    b. Tidak 

6. Apakah sedikit banyaknya Stigma di masyarakat mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan ibu? 

a.  Ya     b. Tidak 

VI. Forgiveness 

1. Dalam Rumah Tangga ibu, apakah jika pasangan melakukan kesalahan, 

pasangan akan dengan sendirinya meminta maaf kepada pasangannya? 

a. Tidak    b. Ya 

2. Apakah saling memaafkan dalam rumah tangga itu penting? 

a. Tidak    b. Ya 

3. Apakah suami ibu sudah meminta maaf secara langsung kepada ibu terkait 

dengan perselingkuhan yang dilakukannya ? 

a. Belum   b. Sudah 
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4. Dengan adanya perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh suami ibu 

tersebut, apakah ibu sudah memaafkan kesalahan suami ibu secara penuh 

tanpa ada dendam sedikitpun ? 

a. Tidak   b. Ya 

5. Dengan adanya perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh suami ibu 

tersebut, apakah ibu sudah memaafkan suami ibu sekalipun ibu tidak 

mengungkapkan pemaafan tersebut? 

a. Tidak    b. Ya 

6. Dengan adanya perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh suami ibu 

tersebut, ibu sudah memafkan suami ibu tetapi apakah ibu masih 

menyimpan rasa dendam dalam diri ibu? 

a. Ya    b. Tidak 

7. Dengan adanya kejadian tersebut, apakah ibu tidak mau memaafkan suami 

ibu sama sekali? berikan alasannya…. 

a. Ya    b. Tidak 

8. Apakah ibu juga melakukan perselingkuhan yang sama yang dilakukan 

oleh suami ibu? 

a. Ya    b. Tidak 
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