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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Internet dapat membantu manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain 

secara praktis tanpa harus secara langsung bertemu dan bertatap muka. Dengan 

hadirnya internet, individu dimungkinkan untuk berkomunikasi tanpa batas ruang 

dan waktu dengan orang lain, baik yang telah dikenal maupun yang belum dikenal. 

Menurut Mileham (Asriana & Ratnasari, 2012) internet memberikan keuntungan 

dalam membangun sebuah hubungan romantis. Namun demikian, internet 

ternyata juga berpotensi menjadi ancaman bagi hubungan yang sudah terbentuk 

sebelumnya ketika terjadi perselingkuhan. Dapat disimpulkan bahwa internet 

memberikan kemudahan untuk menikmati hubungan berkomitmen dan 

perselingkuhan pada saat yang bersamaan. 

Salah satu variasi bentuk perselingkuhan masa kini adalah perselingkuhan 

melalui internet atau  disebut dengan istilah internet infidelity (Hertlein & Piercy, 

2008).  Menurut Hertlein dan Piercy, perselingkuhan melalui internet ini sering 

disebut juga cyber affair atau online affair. Penggunaan istilah internet infidelity 

pada tesis ini mengacu pada penelitian Hertlein dan Piercy yang pendapatnya 

banyak dikutip oleh para terapis atau psikolog yang menangani masalah-masalah 

relasi dan pernikahan (dalam Asriana & Ratnasari, 2012; Mao & Raguram, 2015; 

Research onInternet Infidelity - SurvivingInfidelity.com, 2002-2016). Istilah internet 

infidelity juga sudah disebut oleh beberapa peneliti sebelumnya (Young & Whitty, 
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2003; Henline & Lamke, 2006; Underwood & Findlay, 2006; Cooper & Griffin-

Shelley dalam Hertlein & Piercy, 2008) 

Cooper dkk. (Asriana & Ratnasari, 2012) mengemukakan bahwa individu 

dapat menggunakan internet untuk menemui orang asing, flirting, dan terlibat 

dalam percakapan atau kegiatan seksual, dengan atau tanpa webcam. Orang-

orang tersebut mungkin saja menarik perhatian individu sehingga akhirnya 

berpotensi menimbulkan perselingkuhan. Merkle (Asriana & Ratnasari, 2012) 

mendeskripsikan internet sebagai teknologi sosial yang membentuk variasi baru 

dari hubungan interpersonal.  

Penelitian oleh Walsh (2014) menyebutkan bahwa pada tahun 2010 

persentase para istri yang melakukan perselingkuhan meningkat dalam dua 

dekade terakhir yaitu 40% dari yang semula adalah 14,7%, sementara 

perselingkuhan  para suami tetap pada angka 21 % sesuai dengan data dari 

National Opinion Research Center’s General Social Survey. Walsh (2014) juga 

menyebutkan bahwa status para istri yang memiliki penghasilan sendiri juga 

memengaruhi keberanian para istri untuk memutuskan bercerai dari pasangannya, 

selain itu media sosial juga memudahkan para istri untuk menjadi pelaku 

perselingkuhan.  

Kecenderungan para istri yang memutuskan menuntut cerai dari 

pasangannya juga terjadi di Indonesia. Data infografis dalam Merdeka.com, ( 2016 

) menunjukkan bahwa 70% penggugat cerai adalah dari pihak istri. Tingkat 

perceraian di Indonesia disebut sebagai yang tertinggi se-Asia Pasifik. Sepanjang 

tahun 2010-2015 terjadi peningkatan jumlah perceraian sebanyak 15-20%, dan 

perselingkuhan menjadi alasan kedua penyebab perceraian. Kasus yang menarik 

terjadi di Bekasi – Jawa Barat yaitu bahwa diduga perselingkuhan melalui internet 
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merupakan penyebab pertama terjadinya perceraian yaitu sebanyak 83% kasus, 

sisanya karena alasan ekonomi dan menolak poligami (Liputan 6 SCTV, tahun 

2015). 

Data yang dilansir Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) pada 

tahun 2010, juga menyebutkan bahwa perselingkuhan merupakan penyebab 

kedua terjadinya perceraian di Indonesia. Jawa Barat merupakan propinsi dengan 

tingkat perceraian tertinggi yaitu 33.684 kasus, disusul Jawa Timur  dan Jawa 

Tengah. Dari 285.184 perkara perceraian di Indonesia, masalah ekonomi 

merupakan urutan pertama yang menjadi alasan perceraian. Urutan kedua alasan 

perceraian adalah  perselingkuhan yaitu sebanyak 20.199 kasus, dari angka 

tersebut, Jawa Timur menempati urutan tertinggi dengan 7.172 kasus, menyusul 

Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus, posisi ketiga ditempati Jawa Tengah sebanyak 

2.503 dan DKI Jakarta sebanyak 1.158 kasus.  

Potongan berita dari media online lokal (Selasar.com, 18 Juli 2014) 

berjudul “Media Sosial Memicu Perceraian” berikut ini juga bisa menjadi gambaran 

mengenai kasus-kasus internet infidelity :  

Seperti dilansir Vemale.com, dalam sebuah survei yang dilakukan 
oleh American Academy of Matrimonial Lawyers, disebutkan bahwa 
para pengacara mencatat perceraian akibat media sosial meningkat 
sebanyak 80 persen. Media sosial yang dimaksud ada bermacam-
macam seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain.Seorang pengacara 
perceraian mengatakan bahwa banyak orang membawa status atau 
foto di media sosial sebagai penguat keinginan untuk bercerai. Tag 
foto dan status mesra bisa berujung pada pertengkaran suami-
istri.Dalam sebuah penelitian yang dilansir Daily Mail yang 
melibatkan 1.953 orang dewasa di Inggris, disebutkan bahwa 
mayoritas partisipan (79%) mengatakan bahwa mereka dan mantan 
pasangannya sangat aktif di media sosial. Interaksi di media sosial 
inilah yang kemudian menyebabkan retaknya hubungan suami-
istri.Kasus perceraian karena media sosial bukan hanya terjadi di 
negara maju. Hal ini juga terjadi di Palestina, negeri yang sedang 
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dirundung agresi militer Israel.Menurut badan pengawas perkawinan 
di Palestina, tingkat perceraian di negara tersebut pada tahun 2013 
meningkat yang salah satunya karena makin banyaknya 
penggunaan media sosial.Menurut Yousef Id’ies, hakim kepala 
pengadilan di Palestina, banyaknya pertengkaran di kalangan suami-
istri di Palestina disebabkan oleh penggunaan Facebook. 
Penggunaan Facebook memicu cemburu dan rasa tidak percaya di 
kalangan pasangan muda.Di Indonesia, fenomena yang sama juga 
terjadi. Setidaknya hal itu yang tercermin dari data di Pengadilan 
Agama Kota Bitung. Seperti dilansir Kompas.com, dalam dua tahun 
terakhir angka perceraian di kota itu meningkat signifikan.Menurut 
Wardah Hamidah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota 
Bitung, media sosial turut mempengaruhi angka perceraian. Dari 
beberapa persidangan terungkap bahwa media sosial, chatting, dan 
sebagainya menjadi awal mula perselingkuhan.           

Salah satu kasus yang pernah penulis temukan adalah internet infidelity 

yang dilakukan oleh salah satu teman SMA penulis. Cerita bermula pada saat yang 

bersangkutan bertemu dengan seorang teman melalui jejaring pertemanan alumni 

SMA di Facebook. Pertemuan yang berlangsung di dunia maya tersebut menjadi 

semakin akrab, bahkan sangat intim sehingga terjadi perselingkuhan. Singkat 

cerita, meskipun belum pernah bertemu secara langsung, teman  tersebut hampir 

saja meninggalkan keluarganya untuk menemui selingkuhannya yang tinggal di 

luar negeri, dan memutuskan tidak akan kembali lagi kepada keluarganya.  

Perilaku  yang terlihat tidak masuk akal ini dilakukan oleh seorang 

perempuan paruh baya yang memiliki suami seorang pejabat daerah dan telah 

dikaruniai dua orang puteri yang telah beranjak dewasa.  Perselingkuhan melalui 

dunia maya tersebut berakhir ketika sang suami mendapati jejak-jejak chatting 

istrinya di smartphone. Suaminya memutuskan bertindak tegas dengan menahan 

smartphone istrinya dan melarang segala aktivitas istrinya di dunia maya. Namun 

demikian, teman yang menjadi pasangan selingkuh sang istri tidak terima ketika 

diputuskan secara sepihak, sehingga melakukan  teror secara verbal lewat jejaring 

Facebook.  
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Berita mengenai kasus tersebut tersebar di jejaring pertemanan alumni 

SMA, sehingga membuat suasana silaturahmi antar alumni menjadi tidak nyaman. 

Sang suami memutuskan memaafkan perilaku istrinya dan bertekad melindungi 

keluarganya dari teror sang selingkuhan. Pada akhirnya mereka berdua 

melakukan rekonsiliasi, sang istri juga menyadari kesalahannya dan memutuskan 

untuk sementara absen dari jejaring dunia maya.          

Kasus perselingkuhan di atas kebetulan bisa berakhir dengan baik 

dikarenakan penanganan dini dari pihak suami. Selain itu, inisiatif sang suami 

untuk memaafkan perilaku istrinya menjadi daya dorong utama dalam 

penyelesaian konflik dalam perkawinan, sehingga pada akhirnya terjadi 

rekonsiliasi dalam hubungan suami istri tersebut. Namun demikian, terdapat 

banyak kasus    perselingkuhan yang berakhir dengan perceraian meskipun sudah 

ditangani sejak dini, bahkan pada kasus yang telah melibatkan konselor 

perkawinan. Kasus-kasus perselingkuhan biasanya menjadi pemicu utama terjadi 

perceraian. Pelanggaran komitmen pernikahan  memang bukan perkara yang 

mudah untuk dimaafkan.  

Perselingkuhan merupakan wujud dari ketidaksetiaan seseorang dalam 

memegang komitmen dalam hubungan eksklusif. Ketidaksetiaan seseorang ini 

berkaitan dengan bagaimana individu berani menanggung konsekuensi komitmen 

permanen dalam ikatan pernikahan. Individu yang tidak memiliki kematangan 

kepribadian biasanya kesulitan memegang komitmen.  Data menunjukkan bahwa 

perselingkuhan menjadi urutan kedua alasan perceraian di Indonesia. Kasus yang 

penulis temukan di atas menjadi contoh yang nyata  bahwa perselingkuhan 

memang menjadi penyebab yang signifikan terjadinya awal mula keretakan rumah 
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tangga. Perempuan paruh baya dari kalangan menengah ke atas dengan kondisi 

ekonomi yang stabil juga bisa menjadi pelaku perselingkuhan.  

Paruh baya merupakan masa perkembangan manusia yang ditandai oleh 

adanya perubahan yang signifikan pada fisik, mental serta perubahan minat. Pada 

tahap ini, individu paruh baya biasanya secara aktif membesarkan anak-anaknya. 

Usia paruh baya mencakup “keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab 

relasi di tengah-tengah perubahan fisik dan psikologis yang berlangsung seiring 

dengan proses penuaan” (Santrock, 2012) 

Pada rentang usia paruh baya, seseorang sedang menjalani level ketujuh 

dari perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson (1989). Isu utama 

dalam tahapan usia paruh baya ini adalah generativity vs stagnation. Pemenuhan 

kebutuhan pada tahap perkembangan ini adalah membantu generasi yang lebih 

muda untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna. Jika tidak terpenuhi, 

maka individu akan memiliki perasaan bahwa dirinya tidak melakukan apapun 

untuk generasi selanjutnya atau  disebut stagnation.           

Hurlock  (2003) menyebutkan bahwa usia paruh baya merupakan periode 

yang sangat ditakuti karena berkaitan dengan laju pertambahan usia.  Bagi 

perempuan, usia paruh baya  tidak saja berarti menurunnya kemampuan 

reproduksi karena menopause, tetapi juga dianggap sebagai menurunnya daya 

tarik seksual. Hapsah (2010) mengemukakan bahwa pada usia paruh baya, 

perempuan mengalami berbagai perubahan psikososial.  

Hapsah (2010) juga menjelaskan bahwa perempuan paruh baya yang 

mengalami krisis akan menampakkan berbagai perilaku negatif bahkan sampai 

melakukan perbuatan asusila. Bagi perempuan yang menikah, perilaku seperti ini 
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tentu akan membahayakan kehidupan pernikahan, bahkan tidak menutup 

kemungkinan terjadi perselingkuhan. 

Menurut Glass dan Staeheli (dalam Ginanjar, 2009), hubungan yang intim 

dan intens dengan orang ketiga selain pasangan, dapat bermula dari pertemanan 

biasa kemudian berlanjut semakin dalam ketika masing-masing membuka diri dan 

saling menceritakan masalah dalam pernikahannya. 

Erikson (Feist & Feist,  2010) menyebut bahwa masa dewasa madya atau 

paruh baya  merupakan masa pada saat manusia mulai mengambil bagian dalam 

masyarakat dengan menerima tanggung jawab dari apapun yang diberikan oleh 

masyarakat. Masa ini ditandai oleh gaya psikososial prokreativitas, krisis 

psikososial generativitas versus stagnasi, dan kekuatan dasar rasa peduli. Masa 

ini merupakan masa bekerja secara produktif untuk menyampaikan kultur dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, jika pada masa paruh baya ini 

terjadi perselingkuhan, apalagi jika menyebabkan perceraian, maka kultur yang 

diwariskan adalah rapuhnya ketahanan keluarga. Sangat absurd jika 

membicarakan ketahanan keluarga, namun mengabaikan kecenderungan 

perceraian yang terjadi dalam masyarakat berikut faktor-faktor penyebabnya, 

padahal di dalam keluargalah pada mulanya karakter manusia dibentuk dan 

berkembang.  

Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas – Beritagar, 2017) di 

Lampung disebutkan bahwa satu hal yang terlihat jelas menantang ketahanan 

keluarga dalam masyarakat saat ini adalah kualitas hubungan antar anggota 

keluarga. Tantangan tersebut terkait dengan mobilitas yang tinggi sehubungan 

dengan pekerjaan dan kegiatan utama, dan juga terkait dengan perkembangan 

teknologi yang mengubah preferensi masyarakat dalam cara berkomunikasi. 
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Dalam hal ini pemakaian internet dalam teknologi komunikasi menjadi isu yang 

penting.  

Internet infidelity dipilih menjadi bahan penelitian karena mengingat 

kekhasan model perselingkuhan melalui internet ini antara lain tidak mutlak 

memerlukan perjumpaan secara fisik atau kontak fisik, kemudahan akses, 

keleluasaan dan kecenderungan menjadi tren perselingkuhan sebagai akibat 

kemudahan teknologi komunikasi dan informasi. Meskipun tidak terdapat kontak 

fisik, namun perselingkuhan melalui internet ini sama seriusnya dengan 

perselingkuhan tradisional  dikarenakan ikatan emosional yang terjalin bisa 

demikian kuat bahkan membuat kecanduan. 

Hadirnya teknologi gawai dan kemudahan akses internet memungkinkan 

perempuan melakukan perselingkuhan tanpa harus meninggalkan anak-anak atau 

keluarga di rumah. Meskipun mungkin perselingkuhan melalui internet yang 

dilakukan tidak berujung pada perceraian, namun demikian kemungkinan 

munculnya dampak  psikologis pada pelaku tentu saja akan memengaruhi 

hubungan dalam pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mao dan 

Raguram (2009) bahwa perilaku internent infidelity ini membawa konsekuensi 

pada kesehatan mental para pasangan sehingga menimbulkan problema 

tersendiri. Demikian juga yang dijelaskan oleh Barak dan Fisher (dalam Hertlein 

dan Piercy, 2006) bahwa perselingkuhan melalui internet akan menjadi faktor 

utama dalam memburuknya hubungan perkawinan dan merupakan penyebab 

distress relasi dengan pasangan.  

Dengan demikian penelitian pada tesis ini urgen untuk dilakukan 

mengingat prevalensi terjadinya perselingkuhan melalui media internet atau 

internet infidelity bisa jadi cukup tinggi, meskipun tidak tampak di permukaan. Hal 
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ini bisa jadi merupakan problem riil di tengah masyarakat mengenai penyebab 

tingginya angka perceraian dewasa ini yang berkaitan dengan isu pemakaian 

internet, khususnya pada pemakai perempuan. 

          Teori Erikson dipakai untuk menganalisis perilaku perempuan paruh 

baya yang melakukan internet infidelity mengingat bahwa teori psikososial 

ini memiliki pendekatan lengkap dalam perkembangan masa hidup 

manusia dengan penekanan bahwa kepribadian seseorang akan 

berkembang melalui beberapa tingkatan tertentu. Feist dan Feist (2010) 

menyebutkan bahwa sebagai panduan untuk bertindak, pandangan Erikson 

akan penuaan telah banyak membantu dalam kajian di bidang gerontologi. 

Selain itu gagasan Erikson tentang ego identitas hampir selalu dikutip di 

buku teks psikologi remaja, sedangkan konsep mengenai keintiman versus 

keterasingan dan generativitas versus stagnasi sangat berguna bagi 

penasihat perkawinan dan masalah relasi lawan jenis di kalangan dewasa 

muda.  

          Sesuai dengan teori psikososial Erikson (1989) yaitu bahwa 

penyelesaian yang gagal atau berhasil dari krisis identitas pada masa 

remaja dan adolesensi ini mempunyai akibat jauh untuk seluruh masa 

depan ego dewasa. Jika penetapan suatu identitas tidak terintegrasi 

dengan baik, maka pada masa dewasanya akan mengalami kesulitan terus-

menerus dan juga mengalami kekacauan hidup.  Oleh karena itu pada 

penulisan tesis ini akan diteliti bagaimana perkembangan psikososial 

perempuan paruh baya yang menjadi pelaku perselingkuhan mulai dari 
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masa remaja.  Dengan demikian diharapkan dapat diketahui bagaimana 

sebenarnya perkembangan kepribadian perempuan paruh baya sehingga 

bisa menjadi pelaku internet infidelity.                  

 

B. Keaslian Penelitian 

Berikut penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara 

lain dilakukan oleh:  

1. Asriana dan Ratnasari (2012), dalam artikel berjudul “Kecemburuan Laki-

laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui 

Internet” memaparkan tentang perbandingan tingkat kecemburuan antara 

laki-laki dan perempuan dalam menghadapi tren perselingkuhan terbaru 

yaitu melalui internet atau internet infidelity. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu dengan JSIM model  (Jealousy as Specific Innate Module); 

partisipan diminta untuk mengindikasikan apakah tipe perselingkuhan 

seksual ataukah emosional yang lebih mengecewakan mereka. Kesamaan 

penelitian adalah berkaitan dengan tema tren perselingkuhan terbaru 

melalui internet. Perbedaannya yaitu artikel tersebut membahas tentang 

perbandingan respon cemburu pasangan dengan metode penelitian 

kuantitatif, sedangkan tesis ini membahas tentang analisis teori Erikson 

pada perempuan paruh baya yang menjadi pelaku internet infidelity dengan 

menggunakan metode kualitatif. 

2. Hertlein dan Piercy (2008), dalam artikel dengan judul “Therapists’ 

Assessment and Treatment of Internet Infidelity Cases” memaparkan 

tentang assessment dan treatment terapis pada kasus-kasus 
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perselingkuhan melalui media internet. Penelitian berfokus pada 

perbedaan dalam cara terapis menilai dan memperlakukan klien 

berdasarkan jenis kelamin klien, usia terapis, gender terapis, 

bagaimana terapis yang relijius memberi opini, dan sejauh mana 

pengalaman pribadi terapis dengan perselingkuhan. Kesamaan 

penelitian terletak pada metode kualitatif dan pembahasan tentang 

internet infidelity sebagai tren perselingkuhan terbaru. 

Perbedaannya yaitu bahwa artikel tersebut membahas tentang  

kasus internet infidelity yang dipandang dari sisi terapis, sedangkan 

tesis ini membahas kasus internet infidelity dipandang dari 

perkembangan psikososial pelakunya. 

3. Whitty (2003) dalam artikel berjudul “Pushing the Wrong Buttons: 

Men’s and Women’s Attitudes Toward Online and Offline Infidelity” 

memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 

jauh tentang perselingkuhan lewat internet yang belum dibahas 

dalam penelitian sebelumnya  yang lebih mengarah pada kecanduan 

seksual online. Berdasarkan analisis faktor dihasilkan tiga komponen 

perselingkuhan yaitu perselingkuhan seksual, perselingkuhan 

emosional, dan pornografi. Kesimpulan yang didapatkan antara lain 

bahwa individu memang merasakan beberapa interaksi online 

sebagai tindakan pengkhianatan. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah tema perselingkuhan melalui internet. Perbedaannya terletak 

pada sikap responden terhadap kasus perselingkuhan offline dan 
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online dengan metode kuantitatif, sedangkan dalam tesis ini yang 

akan dibahas adalah mengenai bagaimana masa perkembangan 

perempuan paruh baya yang menjadi pelaku internet infidelity 

dengan menggunakan metode kualitatif. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam  

penelitian ini adalah bagaimana analisis teori perkembangan psikososial 

Erikson dapat menjelaskan internet infidelity pada perempuan paruh baya? 

 

D. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu 

bagaimana analisis teori perkembangan psikososial Erikson dapat menjelaskan 

internet infidelity pada perempuan paruh baya.  

 

E. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan 

mengenai teori psikososial Erikson.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan informasi kepada para perempuan paruh baya 

mengenai penyebab seseorang melakukan internet infidelity, 

sehingga mereka mampu melakukan evaluasi diri, atau mencari 

bantuan psikolog atau konselor untuk memberikan konseling yang 

tepat dan juga agar mereka dapat menggunakan internet secara 

bijaksana. 

b. Masyarakat umum, khususnya pengguna internet diharapkan lebih 

bijaksana dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini 

sehingga tidak perlu menjadi sumber penyebab dalam perpecahan  

rumah tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


