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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan bagi manusia merupakan sesuatu yang penting, 

karena melalui sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh 

keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun sosial. 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Memiliki perkawinan yang bahagia merupakan impian setiap 

pasangan suami istri dan hal ini dapat terwujud apabila antar pasangan 

terjalin keintiman, afeksi, saling mendukung, saling menghargai, dan 

saling menyayangi (Bee & Mitchael dikutip Sari, 2012, h.51). 

Banyak pasangan suami istri yang kecewa karena “gagal” 

mewujudkan perkawinan yang bahagia dan harmonis. Bukannya 

kebahagiaan dan keharmonisan dalam perkawinan, namun yang terjadi 

konflik perkawinan yang tidak berkesudahan dan munculnya benih-benih 

kepahitan dari masing-masing individu akibat buruknya relasi yang 

terjadi antar suami istri. Pernyataan ini seperti yang dikemukakan oleh 

Pramudya (2008, h.1) bahwa orang-orang terdekat (misal pasangan) 

berpotensi untuk mencintai atau melukai. Tindakan melukai ini bisa 

dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, berlangsung secara singkat 
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atau lama, bersifat temporer atau berulang-ulang yang pada 

akhirnya akan menimbulkan rasa sakit hati. Rasa sakit hati ini adalah 

cerminan terjadinya sakit hati pribadi, tidak adil, dan mendalam (biasa 

disebut juga luka-luka batin atau kepahitan) (Smedes, 1995, h.7). 

Tingginya “kegagalan” pasangan suami istri dalam mewujudkan 

perkawinan yang bahagia dan harmonis tampak dari tingginya angka 

perceraian. Data Kementerian Agama RI yang disampaikan oleh Kepala 

Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi di Republika Online tanggal 14 

September 2014 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Perceraian di Indonesia Tahun 2009-2013 

 

No. Tahun Jumlah Perkawinan Jumlah Perceraian % Perceraian 

1 2009 2.162.268 216.286 10,00 % 

2 2010 2.207.364 285.184 12,92 % 

3 2011 2.319.821 258.119 11,13 % 

4 2012 2.291.265 372.577 16,26 % 

5 2013 2.218.130 324.527 14,63 % 

Sumber: http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-

perceraian-setiap-jam_54f357c07455137a2b6c7115 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia 

selama tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi yang cenderung tinggi. 

Secara khusus, data Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang bulan 

Mei-Agustus 2014 juga menunjukkan bahwa jumlah kasus yang paling 

banyak adalah kasus perceraian, dengan rincian sebagai berikut: bulan 

Mei kasus gugat cerat 173 kasus dan kasus gugat talak 73 kasus; bulan 

Juni kasus gugat cerai 192 kasus dan kasus gugat talak 95 kasus; bulan 

Juli kasus gugat cerai 84 kasus dan gugat talak 27 kasus; dan bulan 

Agustus kasus gugat cerai 173 kasus dan gugat talak 73 kasus. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kasus perceraian setiap bulannya fluktuatif 

dan cenderung meningkat dan paling banyak dilakukan oleh wanita 

(istri). (Pengadilan Agama Semarang, 2015). 

Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa yang sebenarnya 

tidak direncanakan dan dikehendaki oleh pasangan suami istri yang 

sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan kulminasi 

dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi ketika antara suami 

istri “sudah tidak terjadi lagi kesepakatan untuk bersama” dan 

mengalami rasa tersakiti yang “sudah” tidak dapat diatasi lagi. Adapun 

faktor penyebab perceraian dari yang paling dominan adalah tidak ada 

keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, dan gangguan pihak 

ketiga (Pengadilan Agama Semarang, 2015) 

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, salah satu pihak atau 

keduanya tidak memiliki rasa tanggung jawab, kondisi ekonomi yang 

buruk, dan gangguan pihak ketiga, merupakan situasi yang saat ini 

banyak dihadapi oleh pasangan suami istri. Namun demikian tidak setiap 

pasangan suami istri memutuskan bercerai atau tetap mempertahankan 

perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk tetap 

mempertahankan perkawinan pada umumnya berupaya untuk melakukan 

upaya agar situasi perkawinannya menjadi lebih baik. Namun, seringkali 

upaya ini gagal dan akhirnya berada dalam situasi yang sama atau 

bahkan semakin memburuk dan pada akhirnya relasi yang terjalin 

semakin menimbulkan rasa saling tersakiti sampai akhirnya 

menimbulkan kepahitan. Salah satu kemungkinan yang mendorong 

gagalnya pasangan suami istri yang berada dalam situasi kritis adalah 
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“gagalnya” pasangan suami istri ini melakukan pemaafan 

(forgiveness), karena pihak yang terluka atau tersakiti selalu teringat 

dengan kesalahan pasangan serta memiliki kemarahan dan kebencian 

yang besar. Kondisi inilah yang membuat relasi yang sudah buruk 

semakin buruk. 

Pemaafan merupakan sesuatu yang penting, karena pada dasarnya 

tidak ada keluarga (perkawinan) yang sempurna. Munculnya luka hati di 

dalam anggota keluarga merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi 

karena interaksi antar individu tidak bebas dari gesekan (Pramudya, 

2008, h.1). Meski demikian, Pramudya menjelaskan bahwa bukan 

menghindari agar luka tidak terjadi di dalam keluarga, namun bagaimana 

mengembangkan tindakan yang adaptif supaya ketika terjadi gesekan 

yang memungkinkan terjadinya luka, maka luka tersebut tidak menjadi 

(akar) kepahitan. Oleh karena itu, Pramudya mengemukakan mengenai 

pentingnya mengembangkan keluarga dimana meminta maaf dan 

memberikan pemaafan adalah dasar untuk mencabut akar kepahitan. Hal 

ini senada dengan pernyataan Nouwen (dikutip Pramudya, 2008, h.1) 

bahwa pemaafan tidak hanya membebaskan orang lain, namun juga diri 

sendiri. Pemaafan adalah jalan menunju kebebasan.  

Pemaafan merupakan sikap seseorang yang telah disakiti untuk 

tidak melakukan perbuatan balas dendam terhadap pelaku dan tidak 

adanya keinginan untuk menjauhi pelaku; dan sebaliknya, adanya 

keinginan untuk berdamai dan berbuat baik terhadap pelaku, walaupun 

pelaku telah melakukan perilaku yang menyakitkan (McCullogh dikutip 

Sari, 2010, h.53). Oleh karena itu, pemaafan memiliki fungsi-fungsi yang 
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jauh lebih adaptif dalam relasi interpersonal dan sosial daripada 

menghindar dan balas dendam (Soesilo, 2013, h.3). Tindakan pemaafan 

dapat memperbaiki kesehatan korban karena memberikan efek untuk 

mereduksi hostilitas, mempengaruhi sistem imun pada level selular, 

mempengaruhi sistem imum pada level endokrin, mempengaruhi sistem 

imum melalui pelepasan antibodi, dan mempengaruhi proses sistem saraf 

pusat (Worthington dan Scherer dikutip Soesilo, 2013, h.11-13). 

Hasil penelitian Witvliet, Ludwig & Laan (2001) mengungkapkan 

bahwa tanggapan korban atas pengalaman menyakitkan yang dialaminya 

memiliki konsekuensi terhadap kondisi emosi, fisiologis dan kesehatan 

mereka. Korban yang berorientasi terhadap dendam memiliki lebih 

banyak emosi negatif dan respon stres fisiologis yang lebih tinggi 

dibandingkan korban yang berorientasi terhadap pengampunan. Oleh 

karena itu, tindakan pemaafan direkomendasikan oleh para peneliti 

tersebut supaya korban tetap memiliki kondisi kesehatan fisik dan 

psikologis yang baik. 

Hasil penelitian Staub, Pearlman, Gubin & Hagengimana (2005) 

mengungkapkan bahwa penyembuhan, rekonsialisasi, dan pemaafan 

mampu mengurangi gejala trauma dan menimbulkan orientasi yang lebih 

positif kepada kelompok eksperimen dari waktu ke waktu (dari sebelum 

pengobatan hingga dua bulan setelah itu) dibandingkan kelompok 

kontrol. Hasil penelitian ini juga menjelaskan pentingnya dan arti khusus 

bagi orang-orang untuk memahami asal-usul kekerasan untuk bisa 

melakukan proses penyembuhan, rekonsialisasi, dan pemaafan. 
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McCollough, dkk (dikutip Sari, 2012, h.55-56) menjelaskan 

bahwa pemaafan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepribadian. 

Secara teoritis ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu kepribadian, salah satunya pendekatan trait. 

Menurut pendekatan ini, trait mempunyai unit yang fundamental dari 

kepribadian. Adapun gambaran yang paling baik mengenai struktur trait 

dimiliki oleh big five. Menurut McCrae & John (1991, h.175) big five 

merupakan trait kepribadian yang digambarkan dalam lima dimensi 

dasar. Kelima dimensi itu adalah extraversion, agreeableness, 

conscientiouness, neuroticism, dan openness to experience.  

Hasil penelitian McCullough, Bellah, Kilpatrick & Johnson 

(2001, h.601) menjelaskan bahwa dendam berhubungan negatif 

agreeableness dan berhubungan positif dengan conscientiouness. 

Arthasari (2010) mengungkapkan bahwa extraversion, agreeableness, 

openess berhubungan positif dengan pemaafan; sementara neuroticsm 

dan conscientiousness tidak berhubungan dengan pemaafan. Hafnidar 

(2013, h.167) menjelaskan bahwa emotional stability, agreeableness, 

extraversion dan conscientiouness berhubungan positif dengan 

pemaafan. Abid, Shafiq, Naz & Riaz (2015, h.149) menjelaskan bahwa 

extraversion, agreeableness, conscientiouness, dan openness to 

experience berhubungan positif dengan pemaafan; sedangkan 

neuroticism berhubungan negatif dengan pemaafan. 

Hasil wawancara peneliti dengan tiga orang istri yang melakukan 

konseling di salah satu Lembaga Pelayanan Psikologis (LPP) X di Kota 

Semarang mengemukakan bahwa sulit untuk melakukan pemaafan 
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kepada suami yang dianggap telah menyakitinya secara berulang-

ulang. Walaupun mereka sudah memaafkan namun seringkali rasa marah 

dan benci kepada suami seringkali muncul ketika ada faktor pemicu, 

bahkan dua dari tiga istri tersebut berpikir untuk bercerai. Namun 

seringkali pula keputusan untuk bercerai tidak diambil, karena berpikiran 

bahwa situasi bisa berubah. Kondisi yang fluktuasi ini akhirnya membuat 

para istri ini mengalami depresi dari tingkat ringan sampai tinggi (Hasil 

wawancara dengan konselor LPP X, tanggal 20 September 2015). 

Penelitian ini juga difokuskan kepada istri mengingat tingginya kasus 

gugat cerai, dan setiap tahunnya terus meningkat. Salah satu alasan istri 

melakukan gugat cerai karena rasa sakit hati yang mendalam, sehingga 

dengan memutuskan untuk bercerai diharapkan bisa mengakhiri 

penderitaan yang dialaminya (Hasil wawancara dengan A, selaku pelaku 

gugat cerai tanggal 12 Februari 2016). 

Masih terbatasnya kajian mengenai pemaafan dan tingginya 

kualitas perkawinan yang buruk sehingga memicu perceraian menjadi 

motivasi peneliti untuk meneliti “Apakah ada hubungan antara 

kepribadian big five dengan pemaafan pada istri yang mengalami 

problematika perkawinan?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepribadian 

big five dengan pemaafan pada istri yang mengalami problematika 

perkawinan.  
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan bukti 

empiris mengenai hubungan kepribadian big five dengan pemaafan  

pada istri yang mengalami problematika perkawinan sehingga 

Psikologi Keluarga dan Psikoterapi semakin berkembang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan informasi 

dan referensi kepada individu (terutama yang mengalami kepahitan 

hidup), konseli dan terapis mengenai tindakan individu (istri yang 

mengalami problematika perkawinan) untuk melakukan pemaafan 

ditinjau dari kepribadian.  

  


