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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 hingga Maret 

2018. Penelitian dilakukan terhadap tiga orang subjek yang berasal dari jejaring 

grup Facebook alumni SMA peneliti. Peneliti bisa mengetahui kasus 

perselingkuhan (internet infidelity) ketiga subjek karena dalam suatu kesempatan 

sebelumnya, mereka pernah menceritakan kasus tersebut (istilah populernya 

curhat: curahan hati) pada peneliti. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti 

melakukan penjajagan untuk melihat kemungkinan ketiga subjek tersebut bersedia 

menjadi partisipan dalam penelitian secara utuh.  

Penelitian dilakukan ketika para subjek memiliki waktu luang dan sedang 

tidak bersama anak maupun suaminya. Peneliti beberapa kali merasa kesulitan 

untuk mengatur jadwal dengan subjek. Beberapa kali subjek mengganti jadwal 

karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sedang tidak bisa meninggalkan anak-

anak dan suaminya ataupun sedang tidak bisa meninggalkan rumah. Selain itu 

satu orang subjek bertempat tinggal di luar kota yang berbeda provinsi, sehingga 

peneliti membutuhkan waktu tersendiri untuk mendatangi subjek. Waktu 

pelaksanaan yang panjang terjadi karena setelah wawancara pertama, subjek 

terkesan menjaga jarak, sibuk pergi ke luar kota dan mengajukan berbagai alasan 

untuk menunda wawancara kedua.  

Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi 

yang dilakukan di restoran dan kafe yang cukup nyaman sehingga wawancara bisa 

dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan tanpa mendapat gangguan apapun. 
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Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan alat perekam, alat tulis dan 

daftar pertanyaan. 

 

Tabel 1: Waktu Pelaksanaan Wawancara 

 Wawancara  

Pertama 

Wawancara  

Kedua 

Subjek 1  29 September 2017 

09:30 – 11:30 

20 Maret 2018 

09:00 – 12:35 (telefon) 

Subjek 2  29 Nopember 2017 

09:30 – 16:30 

12 Maret 2018 

17:00 – 17:35 (telefon) 

Subjek 3  13 Desember 2017 

09:30 – 14:30 

22 Maret 2018 

19:00 – 19:35 (telefon) 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama  : AR 

Usia  : 48tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

 

b. Hasil Observasi  

i. Kesan Umum Subjek 1 

Secara fisik Subjek 1 memiliki tinggi seperti umumnya rata-rata 

perempuan Indonesia, yaitu sekitar 160 cm, berbadan agak gemuk dan 

berkulit bersih agak terang. Secara umum Subjek 1 tampak sesuai dengan 

usianya, terlihat cukup terawat dan tidak memakai make up berlebihan. 

Dalam kesehariannya Subjek 1 mengenakan baju kerudung (jilbab). 
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Subjek 1 cukup lancar berbicara, cenderung sangat terbuka menceritakan 

kembali permasalahannya dan menjawab pertenyaan-pertanyaan peneliti 

dengan lancar. 

 

ii. Observasi Saat Wawancara 

Saat awal wawancara Subjek 1 terlihat agak tegang dan serius, 

namun seiring waktu, ketika wawancara berjalan, mulai terlihat lebih 

santai. Subjek 1 menjawab pertanyaan dengan sangat terbuka bahkan 

pada pertanyaan-pertanyaan dalam ranah privat, Subjek 1 menjelaskan 

secara detail. Pada beberapa bagian Subjek 1kerap menghela nafas, 

tersendat, berbicara dengan nada tertekan dan beberapa kali matanya 

terlihat berkaca-kaca. Pada saat bercerita tentang beberapa perlakuan 

suami kepadanya, Subjek 1 juga terlihat berbicara dengan nada marah 

dan tertekan, selain itu terlihat mengepalkan tangan di meja dan beberapa 

kali memukul meja, meski secara pelan-pelan. Subjek 1 memiliki tutur kata 

yang sopan dan juga ramah kepada peneliti. Ketika peneliti mengakhiri 

wawancara, Subjek 1 terlihat lega. Setelah proses wawancara selesai, 

Subjek 1 masih terus menceritakan pengalaman hidupnya tanpa peneliti 

tanyakan. 

 

c. Hasil Wawancara 

i. Latar Belakang 

Subjek 1 merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari 

keluarga dengan tiga anak perempuan dan satu laki-laki. Masa kecil subjek 

cukup dimanja, semua keperluan dan keinginannya dipenuhi dan hampir 
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tidak pernah ditolak oleh orang tuanya. Ayah Subjek 1 adalah seorang PNS 

menengah, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga dan telah 

meninggal dunia pada tahun 2009. Secara ekonomi mereka tergolong dari 

keluarga yang cukup mampu. Kondisi rumah tangga orang tua Subjek 1 

harmonis. Subjek 1 juga dekat dengan seluruh keluarganya, bahkan 

sangat akrab, dan hampir tidak pernah terjadi konflik yang berarti.  

Perlakuan pemanjaan dan kasih sayang dari orang tua, terutama 

ayahnya berubah setelah Subjek 1 memutuskan untuk mengikuti agama 

suami setelah pernikahan. Sampai sekarang ayahnya belum bisa 

menerima keputusan Subjek 1 yang mengikuti agama suami, sehingga 

hubungan keluarga menjadi agak renggang.  

 

ii. Relasi Sosial 

Subjek 1 berasal dari kota Semarang dan sampai sekarang masih 

tinggal di kota yang sama, meski berpindah rumah karena pernikahan. 

Relasi Subjek 1 dengan orang tua dan saudara-saudara kandungnya 

menjadi renggang setelah pernikahan. Namun menurut Subjek 1, 

renggangnya hubungan mereka karena dirinya sendiri yang membatasi 

pertemuan dengan ayah dan semua saudara-saudaranya. Hal ini 

dikarenakan Subjek 1 berusaha meminimalkan konflik yang terjadi yang 

bersumber dari perpindahan agama yang tidak disetujui oleh keluarganya.  

Relasi Subjek 1 dengan ibu mertua juga tidak baik karena 

menurutnya ibu mertuanya sangat keras dan kurang peduli pada keluarga, 

tidak seperti ibunya dulu. Relasi Subjek 1 dengan saudara-saudara 
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suaminya juga tidak begitu akrab, hanya dengan ayah mertua saja relasi 

cukup dekat. Namun ayah mertuanya sudah meninggal pada tahun 2010.  

Di lingkungan rumah, Subjek 1 juga tidak dekat dengan tetangga 

karena tidak diperbolehkan oleh suami. Bahkan suami tidak 

memperbolehkannya ikut arisan kampung karena kuatir para tetangga 

akan meminjam uang pada mereka.  

Setelah ada jejaring pertemanan sosial media, Subjek 1 cukup aktif 

memanfaatkan temuan baru dalam teknologi informasi di dunia maya 

tersebut meskipun tetap dibatasi oleh suaminya. Subjek 1 cukup aktif 

bergaul di jejaring pertemanan Facebook melalui grup-grup yang dibentuk 

misalnya grup teman SD, SMP, SMA dan lain-lain. Selain itu Subjek 1 juga 

aktif berjejaring dengan teman-teman tersebut dengan memanfaatkan 

fasilitas aplikasi text messaging melalui smartphone yang dibelikan 

suaminya.  

 

iii. Pendidikan 

Setelah lulus SMA, Subjek 1 kuliah di sebuah PTS ternama di 

Salatiga. Setelah lulus sebagai sarjana ekonomi, Subjek 1 sempat bekerja 

di sebuah bank swasta di kota Semarang. 

 

iv. Kehidupan Perkawinan Subjek 1 

Subjek 1 menikah pada tahun 1996. Tanggal 13 Desember 2017 

merupakan tahun ke-21 pernikahan mereka. Mereka dikaruniai dua anak 

laki-laki, anak pertama sudah SMA dan anak kedua masih SD, kedua anak 
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sangat lekat pada ibunya. Suami Subjek 1 (inisial IS) adalah seorang dokter 

praktek yang cukup laris di kota Semarang. Mereka merupakan teman 

sekelas pada masa SMA. Menurut Subjek 1, IS sudah lama menyukainya, 

namun mereka resmi berpacaran setelah masing-masing lulus SMA. 

Mereka berpacaran selama 8 tahun, selama masa pacaran Subjek 1 bisa 

merasakan kasih sayang dan penjagaan IS padanya.  

Menurut Subjek 1, suaminya merupakan pria yang ambisius yang 

sangat suka mencari uang. Selain sebagai dokter, IS juga aktif bermain 

band dan mempunyai grup musik sendiri yang aktif berpentas. IS juga 

mengikuti semua kursus ketrampilan yang menjadi minatnya selain kursus 

dalam bidang medis (misalnya akupuntur). Sebaliknya Subjek 1 tidak 

diperbolehkan untuk mengikuti kursus apapun.  

Setelah menikah, Subjek 1 juga dilarang bekerja oleh suaminya 

dengan janji bahwa akan dicukupi secara ekonomi. Aktivitas keseharian 

Subjek 1 adalah mengurus rumah tangga dan mengurus kedua anaknya. IS 

tidak memperbolehkan ada pembantu di rumah sehingga dirinya bekerja 

cukup keras agar rumah selalu dalam keadaan bersih dan tersedia cukup 

makanan untuk seluruh anggota keluarganya. Praktis dalam jangka waktu 

lama, waktunya telah habis untuk mengurus rumah tangga dan kedua 

anaknya.  

Setelah anak-anak agak besar, barulah Subjek 1 mempunyai waktu 

agak luang untuk dirinya sendiri. Sedangkan IS yang berprofesi sebagai 

dokter sibuk melayani pasien dari pagi sampai malam, adapun waktu libur 

akhir pekan dipakai untuk bermain band bersama teman-temannya. 

Sesekali pada saat liburan sekolah anak-anak, mereka bepergian ke luar 
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kota sekedar untuk piknik dan sekaligus mengunjungi kerabat atau teman-

teman suaminya. 

 

v. Permasalahan yang Muncul dalam Perkawinan 

Hasil wawancara dengan Subjek 1 menunjukkan bahwa masalah 

rumah tangga yang kerap muncul antara subjek dan pasangan adalah 

masalah komunikasi, masalah ekonomi, masalah seks dan masalah cara 

membesarkan atau mendidik anak. 

Masalah komunikasi yang terjadi menurut Subjek 1 adalah karena 

IS suka memaksakan kehendak dan mengekangnya. Menurut Subjek 1, 

suaminya seperti memiliki dua kepribadian, IS bisa sangat baik seperti 

malaikat terutama jika di depan umum, namun bisa sangat bengis jika 

sedang mempunyai masalah.  

Beberapa kali IS memukul Subjek 1 karena dianggap membantah 

perkataan suami. Selain memukul, IS juga memaki-maki Subjek 1 dengan 

kata-kata kotor. Jika Subjek 1 mengajukan keberatan atau protes, IS 

membela diri dengan mengajukan ayat-ayat dalam kitab agama yang 

memperbolehkan suami memukul istri jika dirasa perlu. Pada akhirnya 

Subjek 1 berkeputusan untuk bersikap mengalah daripada timbul konflik 

yang lebih besar lagi. 

Masalah ekonomi terjadi karena Subjek 1 merasa suaminya sangat 

mengekangnya dalam hal pengeluaran untuk kebutuhan dirinya. Meskipun 

IS memenuhi semua kebutuhan rumah tangga termasuk semua kebutuhan 

anak-anak, namun Subjek 1 merasa masih kurang karena IS hanya 
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memberikan uang harian sekitar Rp. 40.000, untuk keperluannya sebagai 

perempuan. Subjek 1 tidak mempermasalahkan nominal uang tersebut, 

namun merasa tidak punya keleluasaan melakukan hal-hal lain yang 

mestinya bisa dilakukan jika mempunyai cukup uang.  

Sebagaimana disebutkan di atas, Subjek 1 juga ingin sekali 

mengikuti beberapa kursus ketrampilan yang menjadi minatnya. Sejak awal 

pernikahan, IS sudah mengatakan bahwa dialah yang akan memegang 

keuangan dengan alasan untuk lebih mengamankan keuangan demi 

pendidikan anak-anak mereka. Subjek 1 menyetujui sebagai bagian dari 

kepatuhan seorang istri. Subjek 1 mengakui bahwa untuk urusan keperluan 

anak-anak memang IS sangat bertanggung jawab memenuhinya. 

Masalah seksual terjadi sejak awal pernikahan. Kekecewaan Subjek 

1 adalah karena IS sebagai suami tidak pernah menanyakan kepuasan istri 

setelah melakukan hubungan seksual. Subjek 1 tidak pernah merasa puas 

sedangkan ia melihat bahwa IS terlihat bisa puas.  

Menurut Subjek 1, suaminya termasuk laki-laki yang mempunyai 

libido tinggi dan baru diketahuinya setelah menikah; bahwa hampir tiap hari 

IS menonton video porno yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas 

masturbasi. Sedangkan Subjek 1 tidak menyukai video porno karena lebih 

ingin melakukan secara nyata untuk merangsang hasrat seksnya. Namun 

keinginan Subjek 1 ini tidak pernah dipenuhi IS sehingga konflik sekitar 

masalah seksual sering muncul. Subjek 1 merasa bahwa dirinya hanya 

menjadi objek pelampiasan hasrat seks suaminya. Itu sebabnya Subjek 1 

memutuskan tidak pernah tidur dengan suaminya, melainkan dengan 
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anaknya. Subjek 1 khawatir jika harus tidur dengan IS, maka suaminya akan 

leluasa untuk meminta dilayani secara seksual sesering mungkin.  

Masalah pola asuh yaitu cara membesarkan dan mendidik anak 

mungkin terjadi karena dipengaruhi perbedaan latar belakang keluarga 

yang cukup jauh antara Subjek 1 dengan IS. Subjek 1 yang berasal dari 

keluarga yang hangat, penuh perhatian dan pemanjaan cenderung 

mengasuh anak-anaknya dengan cara demikian. Sedangkan IS yang 

berasal dari keluarga yang kaku, terutama ibunya yang tidak terlalu peduli 

dengan kebutuhan anak dan memiliki sikap yang keras, menginginkan agar 

anak-anak dididik dengan cara yang sama agar mandiri dan tangguh dalam 

menghadapi kehidupan nantinya.  

Konflik terjadi karena masing-masing pihak mempertahankan 

argumentasinya. Subjek 1 beralasan bahwa pendidikan atau pola asuh di 

keluarga IS hanya menghasilkan satu anak yang sukses yaitu IS sendiri, 

sedangkan ketiga adiknya tidak ada yang sukses, bahkan cenderung gagal 

semua. Sedangkan model pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga 

Subjek 1 menghasilkan anak-anak yang sukses, baik secara ekonomi 

maupun pilihan profesi. Kakak dan adik perempuan Subjek 1 adalah wanita 

karier yang sukses dan sering melakukan perjalan bisnis ke luar negeri, 

sedangkan adik laki-lakinya adalah seorang pengusaha properti yang 

sukses dengan omzet milyaran rupiah. Jadi hanya Subjek 1 sendiri yang 

bekerja sebagai ibu rumah tangga karena kehendak suami. 

 

 



65 
 

vi. Cara Mengatasi Masalah 

Subjek 1 dan pasangan tampaknya tidak mampu menyelesaikan 

segala permasalahan yang muncul dengan sikap saling menghormati, 

kompromi, membicarakan segala permasalahan yang ada, dan saling 

mendukung satu dengan yang lainnya. Subjek 1 memilih untuk memendam 

semua permasalahan yang muncul dan menganggap tidak pernah terjadi 

permasalahan.  

Hal ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun untuk menjaga agar 

konflik dan kemarahan suaminya tidak semakin besar yang biasanya akan 

berujung pada tindakan kekerasan fisik yaitu memukul Subjek 1. Biasanya 

Subjek 1 memilih untuk berdoa dan menangis kepada Tuhan ketika 

mengalami tekanan-tekanan hidup.  

 

vii. Kasus Perselingkuhan – “internet infidelity” 

Keterlibatan subjek dalam “internet infidelity” dimulai pada tahun 

2009 ketika Subjek 1 mulai menggunakan internet dalam jejaring 

pertemanan pada aplikasi sosial media Facebook. Bermula dari grup 

teman-teman SMA, Subjek 1 bertemu secara online dengan seorang teman 

laki-laki bernama GI. GI merupakan teman satu kelas pada saat SMA. Pada 

waktu itu mereka berdua sempat suka satu sama lain namun tidak berlanjut 

dengan hubungan pacaran karena satu dan lain hal. Pertemuan Subjek 1 

dengan GI di jejaring sosial media ini berlanjut dengan saling melakukan 

pengiriman pesan melalui text messaging atau chatting melalui smartphone 

maupun langsung berbicara dengan saling menelpon. Kedekatan mereka 

berdua berlangsung sekitar 5 bulan.  
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Selama melakukan relasi spesial tersebut GI sering merayu-rayu 

Subjek 1 agar bersedia ikut dengannya dan meninggalkan suaminya. 

Subjek 1 banyak bercerita kepada GI tentang kehidupan pernikahannya 

yang tidak bahagia. GI menanggapi dengan bersedia mendengarkan kisah 

Subjek 1. Relasi emosional yang terjalin antara Subjek 1 dan GI meningkat 

menjadi relasi seksual. Beberapa kali GI melakukan chatt sex, namun 

Subjek 1 mengaku bahwa dia tidak mampu merespon secara seksual dalam 

artian mengimbangi gairah yang ditunjukkan GI meskipun dengan cara 

online. 

Hubungan Subjek 1 dengan GI mulai terganggu ketika pada 

akhirnya suaminya mengetahui kedekatan mereka dari jejak-jejak text 

messaging yang tidak terhapus di handphone-nya. Suami Subjek 1 marah 

dan mengancam jika mereka masih melanjutkan hubungan maka akan 

langsung melakukan talak tiga (sesuai dengan agama yang dianut; adalah 

sah suami menceraikan istri jika dirasa perlu tanpa ada kemungkinan untuk 

rujuk). Pada waktu itu Subjek1 sudah mulai berpikir untuk sungguh-sungguh 

meninggalkan suaminya dan mengikuti saran GI untuk hidup dengannya.  

Hal lain yang membuat Subjek 1 kesal dan ingin meninggalkan 

suaminya adalah kecurigaannya yang sudah cukup lama bahwa suaminya 

mempunyai hubungan spesial dengan salah seorang suster yang menjadi 

asisten dalam praktek dokternya. Namun IS tidak pernah mau mengakui 

dan mengatakan bahwa kecurigaan Subjek 1 tidak beralasan karena suster 

tersebut sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Kepercayaan Subjek 1 

kepada komitmen pernikahan IS juga sudah mulai menipis. 
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Belakangan Subjek 1 mengurungkan niatnya setelah 

mempertimbangkan bahwa dia tidak bisa berpisah dari kedua anaknya 

karena suaminya mengancam jika Subjek 1 pergi dengan GI, maka anak-

anak akan diasuh IS, dan sebagai ibu dirinya tidak boleh menjumpai kedua 

anaknya lagi. Selain itu, Subjek 1 juga mendengar desas-desus dari grup 

pertemanan SMA, bahwa ternyata GI juga mempunyai hubungan dekat 

dengan beberapa perempuan lain sesama teman SMA. Subjek akhirnya 

juga mengetahui bahwa GI ternyata seorang pengangguran, keluarganya 

yang dulu kaya-raya juga sudah bangkrut. Selain itu GI juga diketahui 

melakukan penipuan keuangan pada beberapa perempuan yang dirayunya 

dengan janji akan dinikahi. Hubungan Subjek 1 dengan GI akhirnya tidak 

berlanjut meskipun menurut pengakuannya, dia merasa sangat kehilangan 

karena selama dengan GI, Subjek 1 bisa bercerita banyak hal dan tidak 

merasa sendirian.  

Tidak lama setelah itu Subjek 1 mendapat kenalan seorang laki-laki 

dari jejaring pertemanan Facebook yang bernama MR. Semula Subjek 1 

mengira MR adalah GI yang menyamar dengan membuka akun Facebook 

atas nama orang lain. Semakin lama intensitas pertemanan Subjek 1 

dengan MR semakin dekat.  

Menurut Subjek 1, dengan MR dia merasa sangat nyaman karena 

bisa bercerita apapun dan selalu ditanggapi dengan baik dan sopan. MR 

mengaku baru berusia kurang dari 30-an tahun, belum menikah dan tidak 

bekerja di luar rumah, hanya membantu ibunya berjualan warungan di 

rumah. Kondisi MR yang tidak mempunyai jam kerja tertentu 
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memungkinkan mereka untuk setiap waktu saling bertukar text messaging 

atau chatting bahkan bisa saling telpon hampir 24 jam.  

Sama halnya dengan GI, relasi emosi keduanya meningkat menjadi 

relasi seksual. MR juga melakukan chatt sex, namun kali ini Subjek 1 

mengaku bisa menanggapi MR secara seksual, bahkan menurut 

pengakuan Subjek 1 dia bisa merasakan kepuasan tersendiri selama 

melakukan chatt sex dengan MR. Hubungan mereka merenggang karena 

MR merasa Subjek 1 semakin hari semakin mengatur kehidupannya, MR 

juga merasa tidak leluasa berinteraksi dengan teman-teman perempuan lain 

di Facebook karena kecemburuan Subjek 1, bahkan MR juga tidak bisa 

leluasa membantu ibunya berjualan karena Subjek 1 selalu menuntut untuk 

menemaninya mengobrol setiap waktu. Subjek 1 biasa mengobrol dengan 

MR secara bebas pada saat anak-anak sekolah, belajar di rumah dan tidur. 

Selain itu karena suaminya jarang berada di rumah dan jika pulang langsung 

tidur, maka Subjek 1 bisa menelpon atau chatting dengan MR secara 

leluasa sampai tengah malam bahkan sampai subuh.  

Subjek 1 sendiri mengakui bahwa ia menjadi sangat posesif pada 

MR, bahkan Subjek 1 mengatakan jika sehari saja tidak terkontak dengan 

MR, ia akan merasa sangat tertekan. MR akhirnya memutuskan kontak 

dengan Subjek 1 dengan cara mengganti nomor telpon dan menutup akun 

Facebook-nya. Subjek 1 merasakan kesedihan, kesepian dan kehilangan 

yang luar biasa.  

Setelah itu dengan berbagai cara, Subjek 1 berusaha melakukan 

investigasi dari beberapa jejaring teman MR di Facebook tentang 

keberadaan MR sebenarnya. Dari hasil investigasi, Subjek 1 mengetahui 
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bahwa ternyata MR telah membohonginya tentang beberapa hal, salah 

satunya tentang usia, MR ternyata telah berusia 50 tahun.  Selain itu 

ternyata MR sudah pernah menikah, namun sudah bercerai cukup lama. 

Subjek 1 juga beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada MR karena 

merasa kasihan dengan keluhan MR tentang kondisi keuangan ibunya. 

Subjek 1 akhirnya menyadari bahwa kemungkinan besar MR hanya 

memanfaatkannya. Meskipun merasa kecewa, namun Subjek 1 merasa 

sangat tertekan dan sangat kehilangan. Saat ini Subjek 1 masih berharap 

suatu saat MR akan menghubunginya kembali. 

Subjek 1 mengakui bahwa selama berelasi dekat dengan GI 

maupun MR, dia selalu berusaha mengimbangi apapun yang menjadi 

kesukaan dan keinginan kedua laki-laki tersebut. Bagi Subjek 1, sikap 

tersebut dilakukan karena ingin menyenangkan mereka dan ingin 

mempertahankan selama mungkin hubungan tersebut.  

Subjek 1 menyadari bahwa suaminya sebenarnya mencintainya, 

namun tidak bisa mengekspresikan rasa cinta itu secara verbal dan 

perilaku. Suaminya cenderung kaku, tidak lembut dan romantis dan tidak 

peduli dengan perasaan Subjek 1. Sedangkan dengan GI maupun MR, 

Subjek 1 merasa bisa mendapatkan kebutuhannya akan kelembutan, 

romantisme dan kepedulian. Menurut Subjek 1, meskipun hubungannya 

dengan GI maupun MR sangat intens, namun Subjek 1 tidak pernah ingin 

bertemu secara fisik. Subjek 1 merasa kedekatan relasi cukup berhubungan 

secara online melalui internet, text messaging atau chatting maupun melalui 

telpon saja.  
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Sekarang ini Subjek 1 juga mempunyai keinginan suatu saat 

berpisah dengan suaminya jika sudah mempunyai bisnis sendiri yang akan 

menyokongnya secara ekonomi. Subjek 1 cukup lama memiliki konflik batin 

mengenai perilaku suaminya yang bertentangan dengan keyakinan agama 

yang dianutnya sekarang, padahal IS selalu menuntut agar Subjek 1 banyak 

belajar tentang agama barunya.  

Subjek 1 juga mengalami konflik batin tentang keyakinan agama 

yang dianutnya sekarang yang mengatakan bahwa, “Istri adalah milik 

suami, sedangkan suami adalah milik ibu”. Menurut Subjek 1, pengajaran 

tersebut sering dijadikan alasan bagi suaminya untuk lebih mengutamakan 

ibunya. Subjek 1 merasa sering diabaikan kepentingannya sebagai istri 

karena suaminya lebih mementingkan kepentingan ibunya. Subjek 1 juga 

tidak bisa menerima perilaku suaminya yang memberi sejumlah uang yang 

cukup besar kepada ibunya secara diam-diam, sementara suaminya sangat 

membatasi keuangan bagi dirinya sebagai istri. Namun demikian Subjek 1 

masih terus mempertimbangkan dampak buruk perpisahan bagi kedua 

anaknya, selain resiko ketidakmandiriannya secara ekonomi. 

Sekarang ini yang diinginkan Subjek 1 hanya bisa melalui semua 

masalahnya dengan baik, segala krisis dan konflik lebih mendewasakan 

dirinya, bisa membesarkan anak-anak, bertanggung jawab atas amanah 

yang diberikan Tuhan kepadanya dan dapat meninggal dalam keadaan 

baik.  

Dalam setiap harinya, Subjek 1 juga merasa depresi dan merasa 

hidupnya tidak berarti, dia hanya berharap pada masa depan anak-anak. 

Selain itu Subjek 1 juga merencanakan suatu saat akan kembali pada 
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agamanya yang dulu yang menurutnya akan membuatnya lebih dekat dan 

bisa bercengkerama dengan nyaman dengan Tuhan.  

 

viii. Dinamika Perkembangan Subjek 1 

Latar belakang kehidupan Subjek 1 pada masa remaja tampaknya 

memiliki beberapa persoalan yang tidak disadari yang membuat tugas 

perkembangannya tidak lengkap. Hal ini disebabkan oleh dominasi orang 

tuanya dalam menentukan setiap pilihan-pilihan yang seharusnya 

diputuskan oleh dirinya sendiri. Selain itu, perlakuan pemanjaan dari orang 

tua dengan memenuhi semua kebutuhan dan keinginan anak menyebabkan 

minimnya krisis yang terjadi pada Subjek 1. 

Dominasi orang tua terutama dari pihak ayah hanya memberi sedikit 

ruang atau bahkan tidak ada sama sekali pada Subjek 1 untuk 

mengintegrasikan gambaran dirinya dan eksplorasi perasaannya sendiri 

tentang siapakah dirinya dan apakah yang dapat diperbuatnya, sehingga 

memungkinkan individu mampu mengantisipasi masa depannya. Bahwa 

semasa remaja Subjek 1 menjalani aktivitas remaja seperti biasa yaitu 

rutinitas sekolah, berkegiatan di gereja, bermain dengan teman sebaya dan 

lain-lain tidak serta merta menjadikan Subjek 1 bisa “mengidentifikasi 

identitasnya”. Apalagi teman sebaya Subjek 1 secara tidak langsung 

merupakan hasil pilihan orang tua sebagai dampak pengekangan pergaulan 

dengan alasan proteksi atau perlindungan terhadap Subjek 1.  

Pengaruh orang tua yang sangat dominan sangat mewarnai dalam 

kehidupan Subjek 1. Sepanjang usia remaja, Subjek 1 berusaha memenuhi 

keinginan orang tuanya baik dalam aktivitas yang boleh dan tidak boleh 
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dilakukan, orang tua juga menentukan dengan siapa saja dia boleh berteman 

dan bergaul.  Dominasi orang tua dalam hal ini juga terjadi dalam hal 

religiositas, yaitu dengan mendorong agar semua anaknya aktif di dalam 

kegiatan keagamaan sebagai bentuk tanggung jawab atas iman yang 

mereka anut.  

Dominasi orang tua dalam kehidupan Subjek 1 juga tetap berlanjut 

pada masa dewasa awal, yaitu pada saat pemilihan jurusan kuliah maupun 

pilihan karir, meskipun telah terjadi beberapa kelonggaran karena sudah 

dianggap cukup dewasa untuk menentukan jalan hidup sendiri.  

Dapat disimpulkan bahwa Subjek 1 tidak mengalami pencapaian 

identitas karena tidak mendapat cukup ruang untuk mencari dan melakukan 

ekplorasi yang bermakna terhadap ideologi, nilai-nilai dan pekerjaan yang 

berbeda-beda. Pola asuh pemanjaan dan proteksi berlebihan dari orang tua 

yang selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan anak juga mempersempit 

masa krisis, sehingga Subjek 1 kehilangan kesempatan yang adekuat untuk 

membuat suatu komitmen yang menjadi persiapan individu remaja untuk 

memasuki masa perkembangan berikutnya dengan memiliki kesatuan 

batiniah yang mantap.  

Keputusan untuk mengikuti agama suaminya pada saat menikah 

mungkin merupakan sebuah upaya dari Subjek 1 untuk melepaskan 

dominasi orang tua terhadap pilihan hidupnya. Barangkali dengan 

keputusannya tersebut, Subjek 1 ingin menunjukkan eksistensi dirinya 

terutama di hadapan orang tuanya. Keputusan yang telah diambil pada masa 

dewasa awal tersebut tampaknya merupakan kulminasi dari 

ketidakmampuan Subjek 1 “mengidentifikasi identitasnya” pada masa 
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remaja, sehingga tidak memiliki kemampuan dalam mengantipasi masa 

depannya. Pembatasan relasi pertemanan dari orang tuanya bisa jadi 

adalah penyebab Subjek 1 terjebak dalam relasi yang sangat terbatas dan 

menjadikannya sebagai titik tolak untuk keluar dari dirinya sendiri dan 

menerima orang lain yang bukan dari golongan yang sama untuk menjadi 

suaminya. Kemungkinan lain adalah bagian dari upaya Subjek 1 untuk 

membangun intimacy dengan suaminya, hal yang menjadi ciri khas masa 

perkembangan dewasa awal. 

Keputusan Subjek 1 untuk pindah agama dan menikah tampaknya 

menjadi keputusan yang berujung pada penyesalan. Keputusannya untuk 

menikah dengan suaminya tersebut sepertinya juga dilalui tanpa 

pertimbangan yang matang. Latar belakang setiap individu yang berbeda, 

salah satunya adalah perbedaan latar belakang agama dan pola asuh dalam 

keluarga, menjadikan relasi mereka sangat berjarak karena perbedaan cara 

pandang terhadap relasi, terutama perkawinan dan semua yang terkandung 

di dalamnya yaitu seperti komunikasi, masalah ekonomi, masalah seks dan 

masalah cara membesarkan atau mendidik anak. Bahkan sejak awal 

perkawinan telah terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh 

suami, baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. 

Tampak sekali bahwa Subjek 1 tidak mengalami keintiman 

perkawinan, baik keintiman emosi maupun seksual. Persoalan-persoalan 

yang dialaminya juga ternyata tidak pernah terselesaikan sebab tidak 

adanya resolusi dalam setiap konflik yang mereka alami sebab secara sadar 

Subjek 1 memilih untuk memendam permasalahan mereka. Bisa jadi 
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pilihannya untuk diam adalah bentuk dari penyesalan terhadap keputusan 

yang telah dibuat pada awal kehidupan perkawinannya. 

Penyesalan terhadap keputusan tersebut tidak saja karena relasi 

setelah menikah yang berlangsung buruk namun sekaligus menandakan 

bahwa keputusan yang diambil Subjek 1 tersebut tidak disertai dengan 

pertimbangan yang matang, tergesa-gesa dan cenderung emosional. 

Meskipun tidak mencapai keintiman baik secara emosi maupun seksual, 

subjek 1 memutuskan untuk mempertahankan perkawinannya. 

Kegagalan penyelesaian identitas Subjek 1 membawa dampak 

berlanjut pada seluruh masa depan ego dewasa, sehingga individu terus 

mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Hal ini terlihat juga ketika Subjek 

1 telah melewati usia dewasa awal dan melanjutkan ke dalam tahapan 

berikutnya, yaitu usia dewasa madya.  

Ketidakmampuan Subjek 1 mengalami keintiman selama menjalani 

relasi perkawinannya tentu saja berimbas pada pengalaman hidupnya di 

usia dewasa madya. Adanya penyesalan di tengah kejadian-kejadian buruk 

yang dialaminya membuat Subjek 1 mengalami rasa rendah diri.  Hal ini 

setidaknya disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, karena merasa sudah 

tidak memiliki kemampuan apapun yang bisa mendukung eksistensinya 

sebagai perempuan paruh baya, sedangkan yang kedua, karena munculnya 

perasaan bahwa penampilan fisiknya yang tidak lagi semenarik masa muda, 

sementara suami menuntut penampilan fisiknya tetap prima. 

Hal-hal lain yang kemudian dialaminya adalah pertama, rasa tidak 

berdaya karena Subjek 1 tidak memiliki penghasilan sendiri dan hanya 
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mengandalkan ketergantungan ekonomi dari suami. Kedua, rasa terkekang 

sebab kebutuhan bersosialisasi dengan teman-teman dan orang-orang yang 

dikenalnya tidak mendapatkan restu suaminya, dengan kata lain suami telah 

membatasi pergaulannya sejak awal perkawinan mereka. Ketiga, rasa jenuh 

dan munculnya kekosongan karena berkurangnya kesibukan mengasuh 

anak dan mengurus rumah tangga seiring dengan makin bertumbuhnya 

anak-anak menuju masa remaja dan dewasa. Hal keempat adalah 

munculnya rasa hampa, karena salah satu kebutuhan pada masa dewasa 

madya yaitu kebutuhan akan religiositas yang lebih mendalam tidak 

terpenuhi karena terjadi konflik batin yang telah berlangsung sejak masa 

awal perkawinan. Namun demikian, Subjek 1 mempunyai keinginan yang 

kuat untuk mendampingi dan membesarkan anak-anaknya, meskipun 

mengaku bahwa hidupnya tidak berarti dan sebenarnya sudah tidak ingin 

hidup lagi. Harapan akan masa depan anak-anak ini merupakan alasan 

terkuat bagi Subjek 1 untuk tetap berkomitmen dalam rumah tangganya.  

Subjek 1 mulai melakukan internet infidelity pada usia paruh baya 

ketika suaminya memberikan fasilitas smartphone. Dengan demikian, 

Subjek 1 dapat bertemu dengan banyak orang pada waktu dan ruang yang 

berbeda karena dimudahkan oleh akses yang luas melalui media sosial. 

Pertemuan dengan orang-orang di media sosial telah mendekatkannya pada 

seorang pria di dunia maya, dan kemudian terjalin relasi yang tidak biasa 

melalui aplikasi chatting berbasis internet. Pada akhirnya relasi tersebut 

diketahui setelah percakapan di aplikasi chatting tersebut diketahui oleh 

suaminya. Ancaman talak 3 atau perceraian oleh suami telah menghentikan 

relasi tersebut.  
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Beberapa waktu setelah itu, Subjek 1 kembali melakukan internet 

infidelity dengan orang yang berbeda, meskipun sudah pernah mendapatkan 

ancaman cerai dari pasangannya. Internet infidelity terjadi dengan pola yang 

sama yaitu perkenalan di media sosial dan relasi itu berlanjut melalui aplikasi 

chatting berbasis internet. Perilaku internet infidelity yang kedua tersebut 

tidak diketahui oleh suaminya, akan tetapi terhenti karena pasangannya di 

dunia maya tersebut memutuskan hubungan. Subjek 1 merasa sangat 

kehilangan, namun masih berharap bisa melakukan kontak seperti dulu lagi. 

Selama melakukan internet infidelity, Subjek 1 merasa kebutuhan 

emosinya sebagai perempuan bisa terpenuhi meskipun tidak melakukan 

kontak fisik. Kekosongan yang dia alami bersama suami seperti mendapat 

pemenuhan dari percakapan dengan pasangannya di dunia maya. Selain itu 

Subjek 1 merasa tetap melakukan tugasnya sebagai ibu dan istri yang 

bertanggung jawab kepada suami dan seluruh keluarga, sehingga tidak 

merasa perlu untuk menghindari perilaku internet infidelity. 

 

ix. Bagan 

(Di halaman berikutnya) 
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Bagan 2: Dinamika Perkembangan Subjek 1 sebagai Pelaku Internet Infidelity 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama  : MS 

Usia  : 45 tahun 

Pekerjaan : Pengusaha properti 

 

b. Hasil Observasi  

i. Kesan Umum Subjek 2 

Subjek 2 merupakan orang yang santai dan ramah. Berpakaian rapi 

dan bersih. Subjek 2 berkulit sawo matang dan sangat terawat, memakai 

make up namun tidak menyolok. Subjek 2 terlihat berpenampilan modis 

dan mengikuti fashion stylish terbaru. Jika dibandingkan dengan sesama 

perempuan sebayanya, Subjek 2 terlihat menarik dan awet muda. Secara 

fisik Subjek 2 terlihat proporsional, tinggi sekitar 165 cm dengan berat 

badan seimbang. 

 

ii. Observasi saat Wawancara 

Pada awal wawancara Subjek 2 tampak santai, banyak bercanda, 

namun berubah serius ketika menceritakan kasus perselingkuhannya, 

bahkan beberapa kali bercerita dengan suara bergetar, hampir menangis 

dengan mata berkaca-kaca. Secara keseluruhan Subjek 2 menjawab 

pertanyaan dengan cukup terbuka, selain itu Subjek 2 bersedia untuk 

menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Subjek 2 memiliki tutur kata runtut dan sering diulang-ulang pada 

topik-topik tertentu. Setelah proses wawancara selesai, Subjek 2 masih 



79 
 

melanjutkan ceritanya tentang banyak hal yang berkaitan dengan 

kehidupannya saat ini tanpa peneliti tanyakan. 

 

c. Hasil Wawancara 

i. Latar Belakang 

Subjek 2 merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, kakaknya 

yang pertama seorang perempuan, yang kedua laki-laki, kakak yang 

ketiga perempuan dan seorang adiknya laki-laki. Subjek 2 memiliki orang 

tua yang kehidupan rumah tangganya cukup harmonis. Kedua orang 

tuanya mengasuh kelima anaknya tanpa pola persaingan di antara 

saudara, sehingga Subjek 2 sangat dekat dengan semua saudaranya dan 

hampir tidak pernah ada konflik yang berarti di antara mereka.  

Ayah Subjek 2 adalah seorang kontraktor, ibunya seorang ibu 

rumah tangga yang peduli, sayang dan hangat kepada anak-anaknya. 

Subjek 2 mengaku menjadi anak kesayangan ayahnya, meskipun Subjek 

2 juga sangat dekat dengan ibunya. Subjek 2 juga menuturkan bahwa 

dirinya merupakan anak yang paling diharapkan oleh kedua orang 

tuanya.  

Subjek 2 tidak memiliki kenangan yang buruk tentang masa kecil 

hingga masa remaja, namun pada saat remaja atau menjelang usia 

dewasa awal, Subjek 2 mengalami peristiwa yang sedikit membuatnya 

terpukul yaitu ayahnya mengalami kebangkrutan dalam bisnis 

kontraktornya. Keadaan ekonomi keluarga yang semula berkecukupan, 

mendadak harus berhemat dalam segal hal. Sejak mengalami 

kebangkrutan, ayahnya juga sering sakit-sakitan, hingga akhirnya 
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meninggal pada saat Subjek 2 sudah memasuki masa tiga tahun 

pernikahan. Meskipun sangat sedih, namun Subjek 2 bisa mengatasi rasa 

kehilangan itu karena suaminya sangat mendukungnya, apalagi saat itu 

Subjek 2 sudah memiliki seorang anak perempuan dari hasil 

pernikahannya.  

Sejak menikah, urusan pendidikan adik laki-lakinya merupakan 

tanggung jawab Subjek 2, karena dipandang paling mampu secara 

ekonomi. Waktu itu Subjek 2 belum mempunyai bisnis properti, sehingga 

suami Subjek 2 yang membiayai pendidikan adiknya tersebut.  Suami 

Subjek 2, inisial EL adalah seorang karyawan BUMN dengan penghasilan 

cukup baik. Sejak menikah, Subjek 2 mengikuti suaminya tinggal di kota 

Jakarta sampai sekarang, namun mereka cukup sering pulang ke kota 

asal untuk menengok ibunya dan bertemu dengan saudara-saudaranya 

yang lain. 

 

ii. Relasi Sosial 

Subjek 2 berasal dari Semarang, memiliki pribadi yang ramah dan 

populer di lingkungan manapun dia sedang berada. Pada masa remaja 

Subjek 2 juga aktif dalam kegiatan gereja dan kegiatan kampung. 

Sebelum kepindahannya ke Jakarta karena mengikuti suami, Subjek 2 

aktif menjadi guru sekolah minggu di gerejanya.  

Pada awal pernikahan, mereka tinggal di pinggiran kota Jakarta 

sebagaimana layaknya kaum urban ibukota. Setelah beberapa tahun, 

mereka berhasil membeli rumah yang cukup besar secara cicilan di 
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kawasan elite, dengan harga satu unit rumah minimal dalam kisaran satu 

milyar, meskipun lokasinya masih di pinggiran Jakarta.  

Pergaulan Subjek 2 di kedua lingkungan perumahan tempat 

mereka tinggal sangat baik, bahkan Subjek 2 masih sering berkumpul 

dengan para ibu di lingkungan perumahannya yang lama. Sedangkan 

pergaulannya di lingkungan perumahan yang sekarang ini juga sangat 

baik, bahkan karena sudah sangat akrab, Subjek 2 diajak untuk berkongsi 

membuat usaha bisnis jual beli properti di lingkungan perumahan 

tersebut. Bersama dengan sembilan ibu-ibu di perumahannya ini, Subjek 

2 berhasil menjadikan bisnis jual beli propertinya ber-omzet milyaran per 

bulan. Menurut Subjek 2, ini merupakan anugerah Tuhan karena 

sebenarnya ia menyadari bahwa dirinya tidak terlalu pintar secara 

akademik, apalagi sebelumnya tidak pernah mempunyai pengalaman 

bekerja dalam bidang apapun.  

Relasi Subjek 2 dengan lingkungan gerejanya yang sekarang juga 

sangat baik. Subjek 2 tergabung dengan grup paduan suara yang aktif 

pentas, sementara suaminya adalah pengurus gereja tersebut.  

Relasi Subjek 2 dengan keluarga besar mertuanya juga sangat 

baik. Bahkan menurut Subjek 2, kehadirannya sekeluarga dari Jakarta 

juga selalu ditunggu-tunggu tiap masa liburan sekolah, Natal dan Lebaran 

di kampung asal suaminya di Salatiga.  

 

iii. Pendidikan 

Subjek 2 menjalani jenjang pendidikan hingga tamat diploma 

jurusan administrasi keuangan dan perbankan di kota Semarang. 
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Sebelum lulus dari akademi tersebut, Subjek 2 sudah terlebih dahulu 

menikah dengan EL, sehingga untuk menyelesaikan pendidikannya, 

Subjek 2 harus bolak-balik Jakarta–Semarang untuk beberapa waktu. 

Setelah lulus, MS tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya, karena 

menurut suaminya kehidupan keras di Jakarta tidak memungkinkan untuk 

membesarkan anak dengan baik jika suami istri bekerja di luar rumah.  

 

iv. Kehidupan Perkawinan Subjek 2 

Subjek 2 dan EL mengalami masa pacaran yang cukup singkat, 

Subjek 2 diperkenalkan kepada EL oleh kakak iparnya yang menjadi 

pembimbing rohani di kampus tempat EL kuliah di sebuah PTN di 

Semarang. Subjek 2 percaya pada pilihan kakak iparnya tersebut, 

sehingga perkenalan berjalan lancar. Mereka berpacaran jarak jauh 

dalam waktu kurang lebih satu tahun. Meski demikian, Subjek 2 mengaku 

mempunyai rasa cinta yang cukup besar pada EL sehingga memutuskan 

menerima lamaran EL, apalagi ayah, ibu dan saudara-saudaranya yang 

lain juga sangat menyukai EL.  

Menurut Subjek 2, awal pernikahan merupakan masa yang indah 

karena EL sangat melindungi dan memanjakannya. Jarak usia yang 

cukup jauh, yaitu delapan tahun, membuat Subjek 2 merasa nyaman 

mempunyai suami seperti EL yang mampu memanjakannya seperti 

ayahnya dulu. Mereka mempunyai tiga orang anak, anak pertama 

perempuan, kuliah di PTN favorit di Bandung, anak kedua laki-laki, kuliah 

di PTN yang sama, sedangkan anak terakhir perempuan, masih duduk di 

bangku SMA. 
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Sebagai Ibu, Subjek 2 sangat dekat dengan ketiga anak-anaknya. 

Sedangkan EL sebagai suami juga cukup dekat dengan ketiga anaknya 

meski selama bekerja sebagai karyawan BMUN, EL harus berangkat 

subuh dan pulang ke rumah pada pukul delapan malam. Setiap akhir 

pekan, mereka biasa menghabiskan waktu bersama berjalan-jalan ke luar 

rumah, sekedar makan di restoran, berbelanja di mall atau piknik di alam 

terbuka. Masa liburan sekolah, Natal dan Lebaran merupakan saat-saat 

yang mereka tunggu karena biasanya mereka akan merencanakan 

perjalanan ke daerah-daerah wisata sekaligus pulang kampung. Secara 

keseluruhan hubungan Subjek 2 dengan EL cukup harmonis, demikian 

juga dengan anak-anaknya.  

Sekitar tahun 2008, EL mengajukan ijin pada Subjek 2 untuk bisa 

resign dari pekerjaannya di BMUN. EL ingin membuka bisnis sendiri 

karena merasa sudah cukup mempunyai jaringan bisnis yang akan 

mendukung usahanya, selain itu EL juga merasa sudah jenuh dengan 

kehidupannya sebagai karyawan selama bertahun-tahun. Semula Subjek 

2 merasa sangat keberatan pada niat EL tersebut, mengingat Subjek 2 

pernah mempunyai pengalaman buruk tentang kebangkrutan ayahnya 

sebagai wiraswastawan. Pada akhirnya Subjek 2 menyetujui keinginan 

EL setelah suaminya memberikan penguatan-penguatan kepada MS. 

BMUN tempatnya bekerja memberikan pesangon yang cukup besar, 

sehingga mereka bisa melunasi cicilan rumah dan masih tersisa uang 

pesangon yang bisa dipakai untuk modal usaha. Selain itu mereka 

sekeluarga juga tetap mendapat tunjangan kesehatan seumur hidup dari 

BMUN tersebut.  
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Pasca resign suaminya dari kantor pada tahun 2009, kehidupan 

mereka mengalami perubahan yang cukup signifikan. Subjek 2 harus 

menyesuaikan diri sedemikian rupa menghadapi perubahan kondisi 

ekonomi keluarga. Sebagai seorang wiraswastawan, pendapatan EL 

tidak menentu, berbeda sekali dengan saat EL masih berkantor di BUMN 

karena mendapat gaji rutin setiap bulan. Selain itu, merintis bisnis baru 

biasanya tidak mudah untuk langsung sukses, sehingga pemasukan 

keuangan belum begitu lancar. 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pada tahun 2010, Subjek 

2 terjun dalam bisnis jual beli properti. Ternyata bisnis yang dijalani 

Subjek 2 berkembang pesat, sedangkan bisnis suaminya belum 

mengalami kemajuan yang signifikan sampai sekarang, bahkan 

cenderung mengalami kemunduran. 

 

v. Permasalahan yang Muncul dalam Pernikahan 

Pada saat ditanya mengenai permasalahan dalam 

pernikahannya, Subjek 2 tampak kesulitan menjawab. Cukup lama 

berpikir dan berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan 

dalam pernikahan mereka. Masalah ekonomi sebenarnya juga tidak 

menjadi masalah yang penting, namun biasanya pembicaraan tentang 

keuangan keluarga ini menjadi pemicu pertengkaran dengan suaminya. 

Sebenarnya sejak awal pernikahan EL sudah berinisiatif memberikan 

gajinya kepada Subjek 2 untuk dikelola, namun Subjek 2 menolak dengan 

alasan tidak mau pusing mengatur keuangan, cukup diberi saja sesuai 

kebutuhannya. Selama suaminya masih menjadi karyawan di kantor, 
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semua berjalan dengan lancar karena suaminya memenuhi seluruh 

kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan pribadi Subjek 2 sebagai 

perempuan.  

Sejak suaminya memutuskan berwiraswasta, Subjek 2 merasa 

kecewa dengan EL karena kurang mampu berjuang dalam bisnis yang 

dipilihnya sendiri. Segala saran yang diberikan Subjek 2 dianggap 

merupakan tuntutan oleh suaminya. Subjek 2 sebenarnya tidak menuntut 

materi berlebihan, hanya ingin agar bisnis suaminya juga bisa maju 

seperti bisnis yang dimilikinya. Subjek 2 merasa bahwa suaminya selalu 

menyudutkan dan menyalahkannya, suaminya juga sering mengatakan 

bahwa Subjek 2 sebagai istri tidak mendukunganya, terutama 

mendukung dalam doa, sehingga bisnisnya tidak maju. Sementara 

Subjek 2 merasa bahwa suaminya tidak pernah menyadari kesalahannya. 

Subjek 2 merasa suaminya yang berasal dari keluarga PNS cenderung 

memunyai konsep “sudah cukup puas”, meski sebenarnya bisa lebih maju 

lagi. Hal ini sudah sering dibicarakan terus-menerus, tapi tidak pernah 

menemui kesepakatan.  

Subjek 2 merasa semakin tidak nyaman dengan perilaku 

suaminya yang makin hari makin tampak patah semangat menjalani 

bisnisnya, bahkan EL sempat menuding bahwa Subjek 2-lah yang 

membuat bisnisnya tidak pernah maju, dan Subjek 2 juga yang membuat 

dirinya memutuskan untuk resign dari kantornya dulu. Subjek 2 tidak bisa 

menerima tudingan suaminya sehingga timbul pertengkaran besar, 

apalagi sudah cukup lama suaminya tidak pernah memberikan nafkah 

atau uang untuk mengelola rumah tangga mereka, padahal beberapa 
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kewajiban yang mestinya dilakukan suaminya sesuai perjanjian awal 

(misal: cicilan mobil), telah dilimpahkan pada Subjek 2. Sebagian besar 

biaya sekolah anak-anak dan pengeluaran rumah tangga juga sudah 

dilimpahkan kepada Subjek 2.  

Sebenarnya Subjek 2 tidak merasa keberatan, namun Subjek 2 

merasa kecewa karena menurutnya, suaminya hingga sekarang tidak 

pernah mengakui kontribusinya sebagai istri dalam menyokong ekonomi 

keluarga. Selain itu, sejak awal pernikahan suaminya juga mempunyai 

kebiasaan tidak mengapresiasi usaha apapun yang dilakukan istrinya, 

Subjek 2 merasa bahwa semua yang dilakukan selalu salah di mata 

suaminya. Subjek 2 menginginkan pujian dari suaminya, apalagi setelah 

semua prestasi yang diraihnya atas kesuksesan bisnisnya.   

 

vi. Cara Mengatasi Masalah 

Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, Subjek 2 

lebih menekankan komunikasi agar semua hal dibicarakan dengan 

terbuka. Namun menurut Subjek 2, suaminya tidak mengimbanginya 

demikian, bahkan justru cenderung lebih menyalahkan Subjek 2 atas 

setiap masalah yang terjadi. Pada akhirnya Subjek 2 memilih memendam 

perasaannya dan menganggap semua masalah tidak ada. Subjek 2 lebih 

banyak berdoa dan menangis kepada Tuhan.  

 

vii. Kasus Perselingkuhan – “internet infidelity” 

Bermula dari grup BBM gereja (Blackberry Messaging – salah 

satu aplikasi chatt di smartphone), Subjek 2 sering mendapat pesan 
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masuk dari salah satu pria, seorang bapak-bapak pengurus gerejanya 

yang sangat dihormati. Subjek 2 merasa awalnya hanya sekedar 

membalas sapaan yang sebagian besar berupa kalimat-kalimat rohani 

untuk menguatkan. Entah bagaimana, relasi mereka semakin akrab dan 

semakin intens. Subjek 2 mulai merasa bahwa jika dalam sehari pria 

tersebut tidak mengirim pesan, maka ada rasa gelisah dan kehilangan.  

Menurut Subjek 2, pria tersebut banyak memberikan semangat 

dan motivasi kepadanya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2010, 

pada saat Subjek 2 mengalami puncak rasa frustrasi. Subjek 2 merasa 

tidak puas dengan hidupnya dan kecewa pada Tuhan. Subjek 2 merasa 

gagal, tidak ada kemajuan dan stagnan. Subjek 2 membandingkan 

hidupnya dengan teman-teman dan tetangganya yang bisa berhasil 

meski hidup sembarangan. Subjek 2  juga kecewa dengan 

perkembangan bisnis suaminya yang sangat lamban.  

Selama lima bulan, Subjek 2 berelasi sangat dekat dengan pria 

pengurus gereja tersebut, pembicaraan juga sudah pada masalah-

masalah seksual meskipun tidak dengan cara yang vulgar. Meskipun 

Subjek 2 merasa ketakutan jika kedekatan mereka diketahui suami dan 

jemaat gereja, namun Subjek 2 merasa nyaman berelasi dekat dengan 

pria tersebut karena bisa memahami dan mengerti dirinya, selain itu juga 

sering memuji dan memberinya motivasi untuk maju.  

Salah satu hal yang membuatnya berani menerima tawaran untuk 

terjun dalam bisnis jual beli properti juga karena dorongan pria tersebut 

yang merupakan seorang pengusaha sukses. Hubungan mereka berakhir 

ketika Subjek 2 pada akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut juga 
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mempunyai hubungan dekat dengan salah satu perempuan anggota 

jemaat gereja yang juga sudah berstatus istri.   

Hampir bersamaan dengan berakhirnya relasi dekat Subjek 2 

dengan pria salah satu pengurus di gerejanya tadi, Subjek 2 dekat dengan 

salah satu teman SMA melalui jejaring pertemanan Facebook. Dahulu 

pada waktu SMA, Subjek 2 sempat suka pada temannya ini, sehingga 

ketika teman prianya tersebut memberi perhatian lebih, Subjek 2 

merespon dengan senang hati.  

Relasi dekat berjalan selama satu tahun melalui inbox message 

Facebook, text messaging atau chatting dan saling menelpon. Subjek 2 

merasa bahwa dengan teman pria ini hanya sekedar suka, meski ada juga 

rasa sayang dan perhatian karena teman pria ini banyak mempunyai 

masalah hidup. Subjek 2 juga tidak memahami mengapa bersedia 

berelasi secara khusus pada teman pria ini karena sebenarnya dia yang 

lebih banyak mendengarkan keluh kesah pria tersebut.  

Hubungan berakhir karena belakangan Subjek 2 mengetahui 

bahwa teman pria ini juga mempunyai hubungan dekat dengan beberapa 

teman perempuannya semasa di SMA. Subjek 2 memutuskan tidak 

menanggapi lagi semua keluh kesah dan pesan-pesan masuk dari teman 

pria tersebut.  

Sekarang ini Subjek 2 sedang menjalin relasi dekat dengan PI, 

salah seorang teman masa SMA juga. Peristiwa bermula dari jejaring 

Facebook, beberapa bulan setelah Subjek 2 mengakhiri hubungan 

dengan pria teman SMA tadi. Sebenarnya mereka sudah pernah 
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beberapa kali bertemu dalam acara-acara reuni yang diadakan grup 

SMA, namun saat itu Subjek 2 merasa tidak ada perasaan apapun 

terhadap PI. Awal kedekatan setelah PI berkeluh kesah tentang 

kesedihannya atas meninggalnya sang ibunda yang menurutnya sakit 

parah karena ketidakcocokan dengan istrinya yang bertemperamen 

keras. Berawal dari keluh kesah (curhat) tersebut akhirnya Subjek 2 juga 

ikut berkeluh kesah tentang kehidupannya. Relasi semakin intens dan 

dekat melalui fasilitas chatting atau text messaging dan juga dengan 

saling menelpon.  

Belakangan Subjek 2 baru mengetahui bahwa sebenarnya PI dulu 

sangat tergila-gila kepadanya namun tidak mempunyai keberanian untuk 

menyatakan perasaannya. Setelah bertemu dalam jejaring pertemanan 

Facebook, PI merasa senang karena bisa melihat wajah Subjek 2 yang 

pernah disukainya, sehingga semua foto yang diposting oleh Subjek 2 di 

Facebook didokumentasikan dalam album tersendiri.  

Subjek 2 merasa sangat tersanjung dengan segala pemujaan, 

pujian, perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh PI. Setiap hari 

mereka melakukan kontak melalui telpon, PI selalu menyempatkan diri 

menelpon meski dalam keadaan sangat sibuk. PI adalah seorang 

pengusaha properti yang berhasil di kota Semarang. Subjek 2 merasa 

sangat senang karena PI selalu mendukung dan mendorongnya untuk 

terus maju dalam bisnis jual beli properti, bahkan beberapa kali PI 

memberikan bantuan keuangan dengan cara peminjaman lunak pada 

saat kantor Subjek 2 kekurangan modal.  
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Kepada pewawancara, Subjek 2 mengatakan bahwa tampaknya 

dia tidak mampu menjalani hidup tanpa kehadiran PI, dengan suara 

bergetar hampir menangis dengan mata berkaca-kaca, Subjek 2 berkata 

bahwa dia sangat mencintai PI. Subjek 2 juga mengatakan bahwa 

bersama PI, dia bisa berdoa bersama saling menguatkan satu sama lain, 

selain itu telah terjalin ikatan emosional yang sangat kuat. Bahkan karena 

begitu dekatnya, terjadi kontak batin di antara mereka, Subjek 2 bisa 

merasakan jika ada sesuatu terjadi pada PI, demikian juga sebaliknya. 

Baik Subjek 2 maupun PI menyadari bahwa apa yang mereka lakukan 

sangat salah dan berdosa kepada Tuhan, kepada masing-masing 

pasangan, kepada anak-anak dan juga kepada keluarga besar mereka. 

Namun demikian Subjek 2 merasa tidak mampu untuk melepaskan diri 

dari ikatan emosional dengan PI. Kedekatan emosi di antara mereka tidak 

disertai dengan kedekatan secara seksual, sejauh ini PI tidak pernah 

membujuknya atau membawanya pada perkara tersebut. Bagi Subjek 2 

sendiri, yang dirasakan hanya perasaan cinta dan sayang, tidak ingin 

lebih dari itu.  

Beberapa kali mereka melakukan pertemuan, namun tidak terjadi 

kontak seksual di antara mereka. Kontak fisik yang terjadi sejauh 

berpelukan dan berciuman yang menurut Subjek 2, kebahagiaan yang dia 

rasakan sama seperti yang dirasakan pada waktu awal pernikahan 

dengan EL suaminya dulu.   

Saat ini, setelah berelasi dekat selama kurang lebih empat tahun, 

Subjek 2 berharap bisa mengakhiri perselingkuhannya dengan PI, dan 

hanya menganggap PI sebagai teman biasa. Subjek 2 berkata bahwa 
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sebenarnya dia tidak mengerti mengapa bisa terlibat dalam 

perselingkuhan dan sulit menjawab apa yang menjadi penyebab 

sesungguhnya.  

Subjek 2 merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi yang 

dihadapinya sekarang dan merasa dikejar dosa, terutama merasa sangat 

berdosa kepada keluarga besarnya yang sangat memujanya. Subjek 2 

merasa sudah berperilaku munafik dan melanggar semua nilai-nilai 

kebenaran yang dianutnya selama ini,  

Subjek 2 juga merasa telah kehilangan jati dirinya. Sebagai Ibu, 

Subjek 2 juga merasa sangat berdosa dan kuatir sekali jika anak-anaknya 

mengetahui perbuatannya. Subjek 2 juga merasa takut jika suaminya 

mengetahuinya karena Subjek 2 tahu persis karakter suaminya yang 

selalu menyudutkan dan mengungkit-ungkit semua kesalahan istrinya. 

Subjek 2 berharap ada mujizat yang terjadi, sehingga dia bisa kembali 

pada komitmen pernikahannya karena pada dasarnya Subjek 2 merasa 

bahwa selama 21 tahun berumah tangga sebenarnya tidak mengalami 

masalah yang berarti. 

 

viii. Dinamika Perkembangan Subjek 2 

Subjek 2 merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Menurut 

cerita Subjek 2, dirinya adalah anak yang paling dikasihi dan diharapkan 

oleh kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Hal ini juga ditunjukkan 

dalam perlakuan yang diterima Subjek 2 dalam kesehariannya seperti 

misalnya permintaan yang selalu dipenuhi dan perhatian yang lebih besar 

dari ayahnya dibandingkan kepada kedua saudara perempuannya. 
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Perhatian yang istimewa terhadapnya tidak lantas menjadikan Subjek 2 

merasa berbeda dengan saudara-saudarinya. Hal ini ditunjukkan dengan 

relasi yang baik satu dengan yang lainnya dan hampir tidak adanya konflik 

antar saudara. 

Dari semua yang diungkapkan oleh Subjek 2, tampak bahwa peran  

orang tua telah memengaruhi pilihan-pilihan hidupnya seperti 

menentukan kegiatan apa dan di mana yang boleh diikuti, jurusan kuliah 

yang akan diambil, termasuk juga menentukan dengan siapa bergaul dan 

dengan siapa boleh menjalin relasi dekat (pacaran).  

Dari penuturannya tersebut, secara keseluruhan tampak bahwa 

pada masa remaja Subjek 2 tidak mengalami gejolak yang mendalam, 

tidak ada pergumulan pribadi atau pencarian identitas yang dramatis, 

bahkan mungkin cenderung biasa-biasa saja.  

Peristiwa kebangkrutan usaha yang dimiliki ayahnya mungkin 

menjadi satu-satunya peristiwa yang membuat Subjek 2 menjadi ikut 

terpuruk dikarenakan semua anggota keluarga harus melakukan 

perubahan pola dan gaya hidup. Dapat disimpulkan bahwa pada usia 

remaja Subjek 2 tidak mengalami eksplorasi yang bermakna untuk 

pencarian identitas diri karena tidak mengalami krisis. Hampir semua 

keputusan hidupnya dipilihkan oleh orang tuanya, termasuk pilihan study, 

pekerjaan dan pasangan hidup. Oleh sebab itu Subjek 1 tidak membuat 

komitmen tertentu yang berasal eksplorasi terhadap berbagai macam 

ideologi, nilai-nilai dan pekerjaan. 
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Di masa dewasa awal, Subjek 2 tidak mengalami hambatan yang 

berarti. Meskipun pasangan hidupnya adalah hasil pilihan kakak iparnya 

yang mendapat restu dari orang tuanya, Subjek 2 tampaknya mengalami 

intimacy yang cukup bersama suaminya. Usia yang terpaut cukup jauh 

membuat Subjek 2 merasa mendapatkan sosok suami seperti ayahnya 

yang sangat mencintainya. Selain itu, pekerjaan suami di sebuah BUMN 

menjadikan keluarga mereka cukup sandang, pangan dan papan. Tidak 

hanya kebutuhan fisik dan jasmani saja, Subjek 2  juga terpenuhi 

kebutuhannya secara rohani dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan 

gereja seperti pada saat Subjek 2 belum menikah.  

Tampaknya perkawinan mereka sebenarnya tidak mengalami 

persoalan yang berarti. Beberapa kali terjadi konflik yang tidak terlalu 

besar, namun menurut Subjek 2 konflik tersebut tidak diselesaikan secara 

tuntas, berlalu begitu saja, tanpa ada solusi atau keputusan. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh dominasi suami dalam relasi perkawinan mereka, 

sehingga Subjek 2 memilih untuk mengalah dan diam terhadap 

permasalahan-permasalan yang dihadapi. Secara keseluruhan di 

tahapan masa dewasa awal ini Subjek 2 tidak mengalami hambatan 

berarti. 

Konflik berat yang muncul baru dialami Subjek 2 ketika suaminya 

mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan di BMUN, dan 

memutuskan untuk berwiraswasta. Peristiwa ini tentu saja tidak hanya 

membuat hidup mereka berubah, namun juga  perlu adaptasi yang tidak 

mudah dengan situasi hidup mereka yang baru. Subjek 2 merasa sangat 

tidak aman, terutama secara ekonomi. Bayangan masa lalu karena 
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peristiwa pahit tentang kebangkrutan bisnis ayahnya seperti kembali 

terulang.  

Sejak keputusan suami meninggalkan pekerjaannya di BUMN, satu 

per satu persoalan muncul dalam keluarga mereka, antara lain Subjek 2 

merasa kurang dihargai oleh suaminya. Telah diceritakan bawa Subjek 2 

memiliki usaha property yang dikerjakan bersama dengan ibu-ibu 

tetangga kompleks perumahan. Dari usaha tersebut, Subjek 2 telah 

menjadi tumpuan utama dalam keluarga, yaitu memberikan andil yang 

besar dalam mengatur ekonomi keluarga. Hal inilah yang kurang 

mendapat apresiasi dari suaminya, dengan kata lain kurang mendapat 

penghargaan yang sepadan. Hal ini bisa disebabkan karena sejak awal 

perkawinan mereka, pembagian perannya adalah suami bekerja dan 

isteri mengurus rumah tangga. Perubahan status dan juga ekonomi 

rumah tangga secara tidak langsung telah mengubah peran tersebut. 

Resiko-resiko terburuk, dan konsekuensi yang terjadi pasca pengunduran 

diri suami dari BUMN telah dibicarakan bersama sebelumnya. Namun 

demikian barangkali suami Subjek 2 terlalu percaya diri dengan usaha 

yang digelutinya, sehingga ketika tidak berkembang seperti yang 

diharapkan, suami Subjek 2 merasa malu untuk mengakui kegagalannya.  

Demikianlah, pada akhirnya Subjek 2 merasa kurang dihargai oleh 

suami, meskipun sudah mampu memberikan andil dalam ekonomi 

keluarga, bahkan menjadi sumber pemasukan utama dalam keluarga. 

Tampaknya suami Subjek 2 masih memandang bahwa pemimpin 

keluarga adalah laki-laki yang sekaligus yang bertanggungjawab untuk 

mencari nafkah, mengambil keputusan, dan seterusnya. Dominasi suami 
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inilah yang membuat Subjek 2 merasa tidak berdaya, meskipun pada 

akhirnya berusaha untuk mengalah dengan tidak semakin memperbesar 

masalah. Namun di balik semua itu Subjek 2 juga dibebani oleh rasa 

putus asa dan kekecewaan karena tidak mampu menyelesaikan konflik 

yang terjadi dalam perkawinan mereka. 

Meskipun ada persoalan di dalam perkawinan mereka, Subjek 2 

merasa diberi kebebasan untuk bergaul dengan siapapun juga, sehingga 

tidak mengherankan bahwa pergaulannya sangat luas. Subjek 2 

memanfaatkan semaksimal mungkin kebebasan itu untuk menjalin 

sebanyak-banyaknya hubungan pertemanan. Meskipun Subjek 2 sangat 

dekat dengan ketiga anaknya, waktu yang diberikan untuk keluarga 

menjadi berkurang. Belakangan Subjek 2 lebih banyak melakukan liburan 

atau piknik dengan teman-temannya daripada dengan keluarga. 

Pada usia paruh baya ini, ada suatu kenyataan yang tidak bisa 

dihindari oleh Subjek 2 bahwa anak-anak mereka sudah mulai beranjak 

dewasa. Ada perasaan jenuh dan kosong karena berkurangnya 

kesibukan mengasuh anak dan mengurus rumah tangga seiring dengan 

makin bertumbuhnya anak-anak menuju masa remaja dan dewasa. 

Selain itu kekosongan tidak hanya secara fisik namun juga Subjek 2 

merasa ada konflik batin antara religiositas yang diyakini dan tingkah laku 

yang dipraktikkan bak jauh panggang dari api; terutama ketika melihat 

bahwa suaminya sebagai aktivis di gereja tampak religius di mata orang, 

namun tidak bisa menghargai istrinya sebagai teman hidup yang 

sepadan. 
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Dari paparan di atas tampak bahwa persoalan perkawinan Subjek 

2 dimulai di usia dewasa madya atau paruh baya. Keputusan suaminya 

untuk meninggalkan karier yang sudah mapan di BUMN dan harus mulai 

kembali dari nol tentu saja telah mengubah semua ritme keluarga yang 

sudah mereka bangun sebelumnya. Konflik-konflik yang terpendam tanpa 

solusi sejak awal perkawinan tampaknya menjadi pemicu utama 

kekosongan fisik dan psikis yang dialami Subjek 2, sehingga kemudian 

terciptalah perasaan bahwa dirinya tidak cukup berharga di mata 

suaminya. 

Kemudahan teknologi informasi menyebabkan terbukanya 

kemungkinan untuk sebuah relasi di dunia maya. Orang semakin mudah 

untuk saling berkomunikasi tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Hal inilah 

yang kemudian terjadi pada Subjek 2. Kebebasan dari suami untuk 

bergaul dengan semua kalangan telah didukung oleh kehadiran teknologi. 

Aplikasi yang digunakan Subjek 2 adalah Facebook dan aplikasi chatting 

berbasis internet. 

Jika dilihat secara lebih luas, keterlibatan Subjek 2 dalam internet 

infidelity adalah upaya untuk memenuhi sisi hidupnya yang kosong. 

Kekosongan tersebut didapatnya ketika bertemu dengan orang lain dan 

menjalin relasi secara intens melalui media sosial dan chatting. Subjek 2 

telah beberapa kali melakukan internet infidelity dengan tiga orang yang 

berbeda dalam rentang waktu dari tahun 2010 sampai sekarang.  

Saat ini Subjek 2 masih melakukan internet infidelity dengan relasi 

yang sangat mendalam dan sulit untuk dihentikan. Ada dua hal yang 

mungkin terjadi pertama, adanya ikatan emosional yang mendalam ketika 
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keduanya saling mendengarkan, memahami dan menguatkan dan yang 

kedua adalah dukungan dari pihak laki-laki pada usaha properti yang 

dijalani Subjek 2.  

Dukungan yang dimaksud bukan hanya dukungan finansial semata, 

namun lebih dari itu dukungan sebagai bentuk apresiasi atas usahanya 

sebagai ibu rumah tangga yang menekuni bisnis demi kelangsungan 

hidup keluarga. Pada sisi ini Subjek 2 merasa telah mendapat 

pemenuhan atas kekosongan yang dialaminya, seperti terpenuhinya 

kebutuhan emosi akan pengertian, penghargaan dan pengakuan. 

Beberapa kali Subjek 2 bertemu secara fisik dengan laki-laki teman 

dekatnya ini, namun sejatinya kontak fisik bukanlah hal yang utama dari 

relasi mereka. Kenyamanan yang terbentuk dari relasi tersebut membuat 

Subjek 2 merasa enggan untuk mengakhiri relasi intim tersebut, meskipun 

terdapat rasa kawatir yang cukup besar jika suatu saat akan diketahui 

oleh suaminya. Subjek 2 merasa bahwa, relasi intim tersebut juga tidak 

menjadi penghalang bagi dirinya untuk tetap melakukan tugasnya 

sebagai ibu dan istri sekaligus pencari nafkah bagi keluarga dan tetap 

bertanggung jawab kepada suaminya. 

 

ix. Bagan 

(Di halaman berikutnya) 
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Bagan 3: Dinamika Perkembangan Subjek 2 yang Menjadi Pelaku Internet 
Infidelity 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama  : RA 

Usia  :45 tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

 

b. Hasil Observasi  

1) Kesan Umum Subjek 3 

Subjek 3 orang yang sangat suka tertawa, bahkan subjek juga 

tertawa untuk beberapa topik pembicaraan yang sebenarnya tidak perlu 

diiringi dengan tawa. Secara fisik Subjek 3 memiliki tubuh yang 

proporsional, dengan tinggi lebih dari 165 cm, berbadan langsing, berkulit 

bersih dan terawat. Subjek 3 cenderung suka ber-make up tebal, dalam 

keseharian mengenakan kerudung yang mengikuti trend fashion busana 

Muslim terbaru. 

 

2) Observasi saat Wawancara 

Pada awalnya Subjek 3 dengan riang menyanggupi permintaan 

peneliti untuk diwawancarai, namun Subjek 3 sering menggagalkan jadwal 

yang telah disepakati dengan berbagai macam alasan. Subjek 3 juga 

meminta daftar pertanyaan untuk dikirim terlebih dulu via inbox message 

Facebook, berikutnya Subjek 3 mengirim jawabannya lewat inbox dan text 

messaging WA secara singkat. Tentu saja itu tidak cukup sebagai bahan 

penelitian. Setelah sekian lama peneliti melakukan pendekatan sehalus 

mungkin, akhirnya Subjek 3 bersedia diwawancarai kembali.  
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Kesan pertama Subjek 3 tampak sangat tertutup dan menghindari 

pertanyaan-pertanyaan serius, cukup lama peneliti harus mengobrol 

tentang hal-hal yang umum dan bercanda sebelum masuk pada inti 

pertanyaan. Selama wawancara, Subjek 3 sering mengatakan bahwa, “Ini 

terlalu tidak baik untuk diceritakan…”, meskipun pada akhirnya bersedia 

untuk bercerita secara detail.  

Subjek 3 berkali-kali berkata bahwa dirinya sangat malu 

menceritakan kisah hidupnya. Setelah wawancara selesai, Subjek 3 terlihat 

lega, bahkan menambahkan satu cerita tentang anaknya yang mengetahui 

perilaku ekstra marital ayahnya, suatu hal yang sangat mengguncang batin 

Subjek 3. Satu hari setelah wawancara, Subjek 3 mengirim pesan bahwa 

perasaannya campur-aduk setelah peneliti wawancarai karena baru 

pertama kalinya dia menceritakan kisah hidupnya secara mendalam 

kepada orang lain. Selama ini Subjek 3 sangat tertutup dan tidak pernah 

bercerita kepada siapapun termasuk kepada ibunya sendiri.  

 

c. Hasil Wawancara 

i. Latar Belakang 

Subjek 3 merupakan anak pertama dari empat bersaudara, 

mempunyai dua orang adik perempuan dan seorang adik laki-laki. Subjek 3 

paling dekat dengan adik perempuan yang bungsu, mungkin karena selisih 

usia 12 tahun. Ayahnya seorang PNS yang bekerja di BUMD dengan 

pangkat cukup tinggi, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga.  



101 
 

Subjek 3 menggambarkan rumah tangga orang tuanya sebagai 

cukup harmonis dengan ayah yang sangat dominan dan ibu yang sangat 

penurut pada suami namun hangat dan dekat pada keempat anak-anaknya. 

Ayah Subjek 3 sangat disiplin dan tegas, namun sangat bertanggung jawab 

dan melindungi keluarganya. Segala hal penyelenggaraan rumah tangga 

adalah atas komando ayahnya, ibunya hampir tidak punya pendapat sendiri. 

Ayahnya juga sangat protektif pada anak-anaknya, sehingga sejak kecil 

Subjek 3 dan saudara-saudaranya tidak pernah diperbolehkan naik 

angkutan umum.  

Subjek 3 juga merasakan bahwa ayahnya sangat mendukung masa 

depan anak-anaknya dengan selalu mendukung pendidikan anak-anak. 

Subjek 3 dan ketiga adiknya dididik dengan keras dan kedisplinan yang 

tinggi, namun kehangatan ibunya menjadi penyeimbang untuk Subjek 3 dan 

saudara-saudaranya.  

Selama masa sekolah dan kuliah, Subjek 3 tidak memiliki pacar atau 

relasi dekat dengan lawan jenis karena bertekad ingin meraih cita-citanya 

lebih dulu baru memikirkan rumah tangga. Subjek 3 mulai menjalin 

hubungan dengan salah seorang kakak kelas di SMA setelah lulus kuliah. 

Hubungan tersebut kandas di tengah jalan karena perbedaan agama, 

meskipun orang tua Subjek 3 tidak keberatan jika anaknya pindah agama 

karena orang tua Subjek 3 juga berbeda agama. Namun pihak keluarga laki-

laki tidak menyetujui hubungan tersebut. Subjek 3 merasa patah hati dan 

frustrasi, sehingga akhirnya menerima lamaran BO suaminya sekarang ini 

karena laki-laki ini yang paling rajin mengunjungi dan mengejar-ngejar RA 

sejak kuliah semester pertama meskipun berbeda kota. 
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ii. Relasi Sosial 

Subjek 3 adalah asli orang Semarang, sampai sekarang masih 

tinggal di kota yang sama. Subjek 3 mempunyai hubungan yang baik 

dengan saudara-saudara kandungnya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya 

masih aktif menerima jahitan baju kebaya dan baju muslimah.  

Subjek 3 cukup aktif bersosialisasi dengan tetangganya. Dalam 

keseharian Subjek 3 lebih sering di rumah ibunya daripada di rumahnya 

sendiri yang agak jauh dari pusat kota. Hal ini disebabkan anak bungsunya 

bersekolah di pusat kota, apalagi suaminya bekerja di luar kota dan pulang 

ke rumah dua minggu sampai sebulan sekali.  

Hubungan Subjek 3 dengan keluarga mertuanya juga sangat baik, 

bahkan menurut Subjek 3, dirinya sering menjadi contoh sebagai 

perempuan yang sempurna dan menantu yang baik.  

 

iii. Pendidikan 

Subjek 3 bertumbuh menjadi seorang anak yang ambisius dan 

mempunyai banyak cita-cita. Pada masa SMA, Subjek 3 pernah diutus 

sekolahnya untuk mewakili lomba cerdas-cermat yang diselenggarakan 

sebuah PTN di Semarang. Pada masa karantina ini merupakan awal 

perkenalan dengan BO yang kelak menjadi suaminya.   

Subjek 3 melanjutkan kuliah di institut teknik favorit di kota Surabaya 

sekaligus mengambil kuliah hukum di kota yang sama. Pada tingkat akhir, 

Subjek 3 juga sudah menjadi asisten dosen di institut tesebut, sekaligus 

bekerja di sebuah perusahaan swasta nasional di kota Surabaya. Setelah 

lulus kuliah di fakultas teknik (kuliah di fakultas hukum tidak dilanjutkan), 
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Subjek 3 tetap bekerja di perusahaan yang sama sampai akhirnya 

memutuskan berhenti setelah menikah dengan BO. 

 

iv. Kehidupan Perkawinan Subjek 3 

Sebagaimana telah disebutkan, Subjek 3 menerima lamaran BO 

dalam keadaan frustrasi atas kegagalan rencana pernikahannya dengan 

seorang kakak kelas SMA. Sebenarnya Subjek 3 sendiri tidak bisa 

menjelaskan mengapa harus menerima lamaran tersebut, karena Subjek 3 

sebenarnya juga tidak menyukai BO. Subjek 3 hanya melihat BO sebagai 

laki-laki pekerja keras dan gigih untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 

Sampai sekarang Subjek 3 juga belum bisa mengerti atas keputusannya 

tersebut. Peneliti berusaha menanyakan berkali-kali tentang alasan 

pernikahannya dan apakah Subjek 3 menikah berdasarkan cinta, namun 

Subjek 3 tidak mampu menjawab bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu 

apa arti cinta yang sesungguhnya.  

Sebelum memutuskan menikah dengan BO, sebenarnya Subjek 3 

mendapat cukup banyak gosip tentang perilaku BO yang negatif dengan 

beberapa wanita. Namun Subjek 3 mengabaikan berita-berita tersebut 

selama tidak ada bukti kuat yang meyakinkannya. Bahkan adik 

perempuannya sendiri juga melaporkan bahwa BO juga melakukan 

pendekatan pada dirinya. Kabar yang paling tidak enak adalah bahwa BO 

pernah menghamili seorang gadis dan tidak bertanggung jawab. Subjek 3 

mencoba meng-konfirmasi hal tersebut tetapi BO selalu membantahnya. 

Akhirnya Subjek 3 mau menikah dengan BO pada tahun 1996, setelah ibu 

BO membujuknya dan menitipkan anaknya kepada Subjek 3. Subjek 3 
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merasa kasihan dan memutuskan menerima mandat dari seorang ibu yang 

menyayangi putranya. 

BO bekerja di sebuah BUMN yang mengharuskan berdinas keliling 

Indonesia dan sesekali juga harus berdinas ke luar negri. Pada awal 

pernikahan Subjek 3 mengikuti suaminya berdinas ke daerah-daerah, 

namun setelah kelahiran anak pertama, Subjek 3 memutuskan kembali ke 

Semarang. Meskipun BO mempunyai jabatan tinggi, namun pada awal 

pernikahan, Subjek 3 sebagai istri tetap bekerja keras menyelenggarakan 

rumah tangganya.  

Kehidupan Subjek 3 setelah menikah sangat bertolak belakang 

dengan kehidupannya sebagai lajang di keluarganya dulu. Penyesuaian 

dalam pernikahan lebih banyak karena Subjek 3 mengalah dan 

menganggap semua kesulitannya merupakan resiko dari pilihan yang dia 

ambil.  

Sepanjang masa pernikahan, Subjek 3 juga selalu memergoki BO 

mempunyai hubungan ekstra marital dengan banyak perempuan dan 

berganti-ganti. Menurut Subjek 3, dia tidak pernah menjadi istri yang ingin 

mengetahui segala urusan suaminya, dia juga berprinsip tidak mau 

melanggar privasi masing-masing, namun secara kebetulan Subjek 3 selalu 

tahu perilaku suaminya yang tidak memegang komitmen pernikahan. 

Semula Subjek 3 merasa marah, namun karena kasus demikian terlalu 

sering terjadi, akhirnya Subjek 3 hanya meminta suaminya untuk 

menceritakan pada dirinya jika sedang mempunyai hubungan ekstra 

marital. Suaminya setuju dengan permintaan Subjek 3, sehingga Subjek 3 

sudah terbiasa mendapatkan cerita tentang para perempuan di sekitar 



105 
 

suaminya, bahkan ikut memakai hadiah-hadiah dari para perempuan 

tersebut.  

Setelah dua tahun pernikahan, mereka dikarunia seorang anak 

perempuan yang sekarang berusia 17 tahun, bersekolah di sebuah 

boarding school terkenal, sedangkan anak keduanya seorang laki-laki 

masih usia SD. Menurut pengakuan Subjek 3, mereka baru dikaruniai anak 

setelah usia dua tahun pernikahan karena dirinya tidak mau melakukan 

hubungan seksual dengan suaminya. Setelah mendapat desakan dari 

orang tua dan keluarga besar, Subjek 3 memutuskan untuk mencoba hamil. 

Praktis Subjek 3 hanya berhubungan seksual dengan suaminya hanya 

beberapa kali dan hanya untuk mendapatkan anak saja, setelah itu tidak 

pernah lagi. Hal ini pun sudah dibicarakan dan disepakati bersama dengan 

suaminya.   

Secara ekonomi, Subjek 3 merasa tercukupi karena mendapat 

tunjangan dari kantor suaminya meskipun dia tidak pernah diberi uang gaji 

suaminya. Subjek 3 sangat dekat dengan anak-anak dan berharap anak-

anak bisa sukses nantinya. BO sebagai ayah hampir tidak pernah bersama 

dengan anak-anaknya karena tuntutan pekerjaannya. Menurut Subjek 3, 

BO menggantikan ketidakhadirannya dengan limpahan materi kepada 

anak-anaknya. 

 

v. Permasalahan yang Muncul dalam Pernikahan 

Menurut pengakuan Subjek 3, masalah yang sering muncul adalah 

perkara pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Subjek 3 cenderung 

mengikuti apa yang menjadi minat dan kemauan anak, tidak perlu menekan 
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dengan tuntutan-tuntutan prestasi, sedangkan BO cenderung suka 

menetapkan target-target tertentu yang sering membuat anak menjadi 

stress. 

Masalah lain adalah perselingkuhan suami, namun Subjek 3 sudah 

mempunyai kesepakatan tersendiri untuk hal tersebut mengingat hal 

tersebut adalah bagian dari resiko atas keputusan Subjek 3 untuk tidak mau 

melayani hasrat suaminya sebagaimana layaknya pasangan suami istri 

pada umumnya. Subjek 3 hanya mengingatkan agar BO lebih berhati-hati 

bersikap, jangan sampai anak-anak mengetahuinya, karena sudah pernah 

terjadi kamera yang berisi foto-foto vulgar BO dengan perempuan lain 

secara tidak sengaja diketahui oleh anak pertamanya pada saat si anak 

masih berusia 14 tahun.  

 

vi. Cara Mengatasi Masalah 

Permasalahan yang terjadi biasanya diselesaikan dengan 

pembicaraan baik-baik setelah masing-masing pihak merasa tenang. Atau 

salah satu pihak entah subjek atau pasangan kemudian mengalah, menurut 

Subjek 3 dalam hal ini dialah yang memutuskan paling banyak mengalah. 

Dalam penyelesaian permasalahan keduanya sebisa mungkin untuk tidak 

melibatkan orangtua, sehingga mereka berusaha untuk menyelesaikan 

permasalahannya sendiri. 

 

vii. Kasus Perselingkuhan – “internet infidelity” 

Subjek 3 cukup aktif menggunakan jejaring pertemanan Facebook. 

Selama memanfaatkan sosial media tersebut, Subjek 3 sering 
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mendapatkan perhatian dari beberapa teman maupun dari orang yang tidak 

dikenalnya sama sekali. Subjek 3 sangat terbuka menerima permintaan 

pertemanan, termasuk permintaan pertemanan dari orang asing. Di wall 

atau dinding akun Facebook-nya terlihat Subjek 3 cukup responsif 

menanggapi beberapa sapaan dari lawan jenis, termasuk sapaan yang 

terkesan berupa godaan.  

Menurut Subjek 3, cukup banyak yang menyapa dan merayunya 

lewat inbox message sehingga tidak terlihat di dinding akun Facebook-nya. 

Beberapa yang dulunya sudah pernah kenal, seperti teman-teman SMA 

mengajak melakukan pertemuan. Beberapa ditanggapi oleh Subjek 3, 

namun ada juga yang tidak. Sampai sekarang Subjek 3 mengaku cukup 

intens berelasi dekat di dunia maya dengan seseorang yang 

berkebangsaan India.  

Meskipun secara umum, Subjek 3 terlihat menanggapi godaan-

godaan verbal tersebut namun menurut pengakuannya tidak ada satupun 

yang betul-betul dia sukai atau mengena di hatinya, dan Subjek 3 juga 

berharap tidak akan ada yang mampu membuatnya jatuh cinta. 

Pada waktu peneliti menanyakan tentang bagaimana kira-kira 

respon suaminya jika mengetahui perilakunya di Facebook yang cenderung 

aktif menanggapi sapaan lawan jenis, Subjek 3 berkata bahwa dia tidak 

mengkhawatirkan hal tersebut, tanpa mau membahas lebih lanjut. Subjek 3 

hanya menyatakan bahwa dirinya sudah “mati rasa” terhadap apa yang 

dinamakan perasaan cinta, hasrat, gairah atau hal-hal romantisme atau 

yang berbau seksualitas.  
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Subjek 3 berusaha meyakinkan peneliti bahwa dirinya cukup realistis 

untuk tidak melangkah lebih jauh dari sekedar menanggapi sapaan lawan 

jenis di akun Facebook-nya. Selain itu dirinya merasa sudah terlalu banyak 

menghadapi masalah sehingga tidak ingin membuat masalah baru dengan 

terlibat sungguh-sungguh dalam hubungan emosional dengan lawan jenis. 

Sekarang ini Subjek 3 hanya berharap kepada anak-anaknya, dia 

ingin anak-anaknya sukses. Dia sangat senang karena banyak dipuji oleh 

orang-orang, termasuk suaminya karena dianggap mampu mendidik dan 

membesarkan anak dengan baik. Ketika peneliti menanyakan apa yang 

diinginkan untuk dirinya sendiri dan harapan untuk masa depan 

pernikahannya, Subjek 3 cukup lama tidak bisa memberi jawaban. Akhirnya 

Subjek 3 menyatakan bahwa dia belum pernah berpikir sejauh itu jadi tidak 

mempunyai jawaban yang tepat, dia hanya berusaha menjalani hari demi 

hari dengan berharap semua berlangsung dengan baik-baik saja.      

 

viii. Dinamika Kepribadian Subjek 3 

Subjek 3 adalah anak pertama dari empat bersaudara. Sebagai 

anak pertama, tampaknya Subjek 3 mendapat perlakuan istimewa dari 

orang tua, yaitu menjadi anak yang paling disayang. Subjek 3 merupakan 

figur kakak yang sangat bertanggung jawab terhadap kedua adik 

perempuan dan satu adik laki-lakinya.  

Sebagaimana umumnya keluarga Jawa yang cenderung patriarkal 

tentu saja menjadi hal yang biasa ketika ayah menjadi dominan dalam 

seluruh dinamika keluarganya. Dominasi yang dimaksud tentu saja 

berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil sebagai kepala 
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keluarga. Sang ayah sebagai pemimpin keluarga memiliki karakter yang 

keras terutama dalam mendidik anak-anaknya. Hal ini juga berdampak 

pada proteksi yang berlebihan terhadap Subjek 3, dengan segala aturan 

yang ketat tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dengan 

siapa harus bergaul atau berteman.  

Dominasi sang ayah juga tampak dalam setiap keputusan yang 

harus diambil oleh Subjek 3 dan saudara-saudarinya. Singkatnya orang 

tua, terutama ayahnya memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam 

menentukan pilihan-pilihan hidupnya. 

Ketaatan dan bakti kepada orang tua membuat Subjek 3 praktis 

tidak pernah mengalami krisis yang berarti. Masa remaja dijalani tanpa 

adanya gejolak yang berarti, pun tidak memiliki kegelisahan-kegelisahan. 

Secara garis besar, Subjek 3 tampaknya melalui masa remajanya dengan 

tenang tanpa ada keinginan keluar dari zona yang selama ini dijalaninya. 

Selain itu, sebagai anak pertama yang dididik harus menjadi teladan bagi 

adik-adiknya, Subjek 3 meyakini nilai-nilai bahwa anak-anak harus taat dan 

patuh pada orang tuanya dengan segala pilihan dan aturan disodorkan. 

Subjek 3 tidak mengalami masa ekplorasi yang cukup bermakna terhadap 

ideologi, nilai-nilai dan pekerjaan yang berbeda-beda sehingga tidak 

mampu membuat komitmen tertentu yang akan dipegangnya dalam 

periode kehidupan selanjutnya. 

Setelah melewati masa remaja yang nyaris tanpa gejolak, Subjek 3 

baru berhadapan dengan persoalan yang memiliki pengaruh dalam 

hidupnya ketika menginjak kehidupan masa dewasa awal. Kegagalan 

masuk ke jenjang pernikahan dengan pria yang telah dipacarinya membuat 
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Subjek 3 merasa patah hati. Keputusan Subjek 3 untuk segera menikah 

tentu saja tanpa melalui pengenalan yang sungguh-sungguh terhadap 

pribadi calon pasangannya. Ada kemungkinan bahwa sebagai anak 

pertama, Subjek 3 mendapat tuntutan untuk segera menikah, sehingga 

segera menerima lamaran seorang pria yang sesungguhnya tidak pernah 

dicintai. 

Terbukti kemudian bahwa keputusannya untuk segera menikah 

adalah sebuah keputusan emosional, tanpa pertimbangan yang matang, 

bahkan cenderung mengabaikan penilaian dari orang-orang yang 

mengenal pasangannya secara dekat. Sejak awal pernikahannya, Subjek 

3 mengalami kehidupan perkawinan yang sangat bergejolak, terlebih ketika 

dia menyadari bahwa pria yang telah menjadi suaminya memiliki karakter 

yang sama sekali berbeda dan bertolak belakang dengan figur ayahnya. 

Subjek 3 mengalami hampir semua konflik perkawinan yaitu masalah 

komunikasi, masalah seks dan masalah relasi yaitu tindakan 

perselingkuhan suami yang berulang-ulang sejak awal perkawinan. 

Pada masa dewasa awal ini tampaknya Subjek 3 tidak mengalami 

keintiman dalam perkawinan, baik keintiman emosi maupun seksual. 

Ikatan perkawinan hanyalah formalitas belaka. Subjek 3 harus 

menunjukkan tingkah laku yang baik sebagai layaknya suami dan istri di 

hadapan keluarga besar mereka. Perkawinan yang terus belanjut, bagi 

Subjek 3 hanya sebagai upaya untuk memenuhi tanggung jawab dan 

sebagai hasil konsekuensi memilih pasangan hidup yang tidak dicintai. 

Persoalan yang ada sejak awal perkawinan tentu menjadi efek 

domino bagi dinamika perkembangan Subjek 3 selanjutnya. Dalam 
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perkawinannya, meskipun hanya formalitas belaka, Subjek 3 berusaha 

untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan sebagai istri bagi 

suami dan ibu bagi anak-anaknya meskipun pada kenyataannya dia 

merasa kurang adanya penghargaan dari suami terhadap semua hal yang 

telah dilakukannya.  

Sebagai seorang perempuan, kini Subjek 3 merasa tidak berdaya 

dan tidak berguna karena segala idealisme, ambisi dan cita-cita yang besar 

yang pernah dimiliki pada masa mudanya tidak satu pun yang terwujud 

akibat dari tidak adanya dukungan yang sepadan dari suaminya. Selain itu 

di masa dewasa madya ini, Subjek 3 mengalami perasaan jenuh dan 

kosong. Hal ini disebabkan karena anak-anak mereka sudah beranjak 

remaja dan tidak lagi membutuhkan pengawasan secara langsung, 

sehingga Subjek 3 memunyai cukup banyak waktu tanpa kesibukan yang 

berarti. 

Sejak awal perkawinan, Subjek 3 mengikuti agama yang telah 

dianut oleh suaminya. Fakta bahwa suaminya telah melakukan 

perselingkuhan berulang kali membuat Subjek 3 mengalami konflik batin 

tersendiri. Ketidakselarasan yang terjadi antara agama yang diimani dan 

perilaku selingkuh berulang  oleh suami memunculkan kebutuhan akan 

religiositas yang lebih mendalam terutama ketika dihadapkan pada 

komitmen dalam kesetiaan perkawinan.  

Pada akhirnya Subjek 3 tidak memunyai pengharapan lebih akan 

masa depan. Usaha yang dilakukannya sekarang hanyalah berusaha 

untuk tetap bisa bertahan hidup setiap harinya dan melihat anak-anak 

berhasil dalam hidupnya. 
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Subjek 3 melakukan internet infidelity pada usia paruh baya ketika 

dunia digital mulai marak dengan berbagai media sosial terutama pada 

waktu itu adalah aplikasi jejaring pertemanan Facebook. Komunikasi di 

dunia maya ini telah mengubungkan dengan banyak orang, baik yang 

sudah dikenalnya maupun orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. 

Subjek 3 melakukan internet infidelity dengan tujuan bersenang-senang 

untuk mengurangi kejenuhan atas kekosongan waktu dan rutinitas 

hariannya. Subjek 3 merasa bahwa pujian dan pemujaan dari beberapa 

teman pria di dunia maya cukup memenuhi kebutuhan emosinya akan 

pengakuan dan penghargaan. Meskipun demikian Subjek 3 masih 

berharap bahwa tidak akan pernah menjalin menjadi relasi yang serius 

atau menjalin relasi intim dengan siapa pun. Menurut pengakuan Subjek 3, 

selama melakukan internet infidelity, subjek 3 tidak melakukan kontak fisik, 

meskipun sempat beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa 

teman dekat dari dunia maya.  

Subjek 3 melakukan internet infidelity tanpa rasa takut atau 

bersalah kepada suaminya. Hal ini terjadi karena menurut Subjek 3, 

suaminya juga sudah sering melakukan perselingkuhan sejak awal 

perkawinan dan tidak pernah memegang komitmen perkawinan. Subjek 3 

mengakui bahwa keterlibatannya dalam internet infidelity telah 

membuatnya cukup terhibur, karena memang itulah salah satu tujuannya 

berelasi di dunia maya yaitu untuk mencari hiburan. Meskipun telah 

menjalin relasi dekat dengan beberapa pria di dunia maya, Subjek 3 

merasa tetap melakukan tugasnya sebagai ibu dan istri yang bertanggung 

jawab kepada suami dan seluruh keluarganya. Sampai sekarang, citra 
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sebagai seorang anak pertama yang menjadi teladan bagi adik-adiknya 

dan menjadi kebanggaan orang tuanya tetap melekat pada diri Subjek 3. 

Bahkan keluarga besar dari pihak suami juga memujinya sebagai menantu 

teladan yang mendidik dan mengasuh anak dengan sangat baik. 

 

ix. Bagan 

(Di halaman berikutnya) 
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Bagan 4: Dinamika Perkembangan Subjek 3 yang Menjadi Pelaku Internet 

Infidelity 

 

 

 


