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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan adalah sebuah hal yang diberikan oleh sang Pencipta kepada 

setiap ciptaannya yaitu Manusia. Manusia merupakan ciptaan yang tidak hidup 

sendiri namun membutuhkan satu dengan yang lain, baik itu dalam hal 

membutuhkan kasih sayang, membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan 

cerita, keluhan, dan juga saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

masing-masing. Manusia merupakan makhluk sosial dimana satu dengan yang 

lain saling berkomunikasi sehingga terbentuk adanya hubungan. Komunikasi 

yang baik akan membentuk suatu hubungan yang baik pula. Salah satu bentuk 

hubungan antar manusia adalah hubungan interpersonal. Hubungan 

interpersonal adalah hubungan yang terdiri dari dua pihak (Rakhmat, 2007, 

h.124). 

Hubungan interpersonal memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya 

adalah hubungan romantis. Hubungan romantis bermula dari adanya kedekatan 

antar dua pihak yang berlainan jenis dan memiliki ciri cinta membara (Sarwono, 

2002, h.210). Hubungan romantis akan terbentuk saat individu sudah memilih 

seseorang untuk menjadi pasangannya. Memilih pasangan hidup adalah salah 

satu tugas perkembangan pada masa dewasa yang dimulai dari usia 18 dan 

diakhiri pada usia 40 tahun (Hurlock, 1980, h.246-252). 

Hurlock (1980, h.252) mengatakan memilih pasangan hidup adalah suatu 

tugas yang harus dilakukan sebagai suatu awal penjajakan akan adanya 

hubungan romantis. Hubungan romantis terjadi antara dua individu yang 
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berlawan jenis yaitu pria dan wanita dan hubungan ini biasa disebut dengan 

berpacaran. 

Wisnuwardhani dan Mashoedi (2012, h.83) mengatakan hubungan 

berpacaran adalah hubungan sebelum menikah yang didalamnya terdapat 

adanya dukungan emosional, persahabatan, kasih sayang, ekspresi seksual, dan 

kesenangan. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Wisnuwardhani & 

Mashoedi hubungan berpacaran memiliki fungsi utama adalah memilih dan 

mendapatkan serta membangun hubungan dengan pasangan. Dalam hubungan 

berpacaran biasanya berkaitan dengan keinginan, harapan, penerimaan 

pasangan terhadap diri, merasakan adanya cinta, kasih sayang, dan rasa aman 

adalah hal-hal yang ingin diterima dan dirasakan dalam hubungan berpacaran. 

Adanya komunikasi yang baik, keterbukaan satu dengan yang lain, serta 

dapat menyelesaikan konflik bersama pasangan membuat masing-masing 

individu dapat memahami dirinya dan pasangan. Hal ini membuat hubungan 

berpacaran menjadi suatu pengalaman yang indah dan memberikan kesempatan 

untuk tumbuh menjadi dewasa dalam mengerti dan berhubungan dengan lawan 

jenis. Hubungan berpacaran yang dijalani dengan benar maka menjadi 

hubungan yang memiliki tujuan, menyenangkan, dan bisa menjadi berkat. Akan 

tetapi apabila hubungan berpacaran dijalani dengan salah dapat membuat hal-

hal yang tidak diinginkan yang bukan menjadi tujuan hubungan. 

Dikutip dari wolipop.detik.com dalam hubungan berpacaran ada beberapa 

masalah yang paling sering timbul dalam hubungan berpacaran salah satunya 

adalah rasa cemburu. Cemburu merupakan salah satu penyebab utama dari 

tidak harmonisnya hubungan berpacaran. 
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Menurut Strongman (2003, h.140) cemburu adalah suatu reaksi yang 

datang dari dalam diri seseorang karena merasa terancam akan kehilangan cinta 

dan kasih sayang dari orang yang penting bagi dirinya dan kasih sayang tersebut 

diarahkan kepada orang lain. Brehm, Miller, Perlman, dan Campbell (2002, 

h.283) dalam bukunya mengatakan cemburu adalah suatu keadaan kecewa, 

tersakiti, marah dan rasa takut yang diakibatkan adanya ancaman akan 

kehilangan hubungan bersama pasangan.  

Berdasarkan  penjelasan para ahli mengenai rasa cemburu dapat 

disimpulkan bahwa rasa cemburu muncul ketika seseorang merasa terancam 

pada hubungan yang terjadi antara pasangan bersama rival, sehingga muncul 

perasaan seperti curiga, terancam, takut, tidak percaya, marah, cemas, perasaan 

dikhianati, merasa ditolak, dan kesepian.  

Rasa cemburu yang muncul dalam hubungan asmara merupakan respon 

yang alamiah dari emosi yang dirasakan. Cemburu dinilai dapat 

mempertahankan hubungan karena dengan adanya rasa cemburu membuat 

seseorang sadar bahwa pasangan takut apabila kehilangan dirinya. Hal ini  

membuat rasa cinta satu sama lain menjadi meningkat. Disisi lain cemburu tidak 

selalu menjadi perasaan atau emosi yang baik, karena rasa cemburu juga dapat 

membuat hubungan menjadi gagal dan tidak bertahan (Safitri, 2017, h.1) 

Data survey yang dilakukan oleh Danastri, Permatasi, Viasti, Prawitasari, 

dan  Nugrahaeni (dalam Prawitasari, 2013) kepada 96 perempuan didapati tiga 

orang tidak pernah cemburu dan 11 orang dari 93 perempuan memberikan 

pernyataan bahwa mereka sangat sering cemburu kepada pasangan. Dari hasil 

survey yang dilakukan, secara keseluruhan didapati sebagian besar karakteristik 

dan perilaku saingan yang menyebabkan seorang wanita cemburu antara lain 
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masih adanya hubungan antara pasangan dengan mantan kekasih dimasa lalu, 

pasangan menceritakan kekasihnya di masa lalu, pasangan dalam berperilaku 

terhadap lawan jenis berlebihan secara emosional, tidak mendapat perhatian dari 

pasangan, adanya kontak fisik antara pasangan dengan lawan jenis, pasangan 

menghabisakan banyak waktu dengan saingan yang memiliki penampilan dan 

kemampuan inteligensi yang lebih dari dirinya, serta saingan terhadap pasangan 

berperilaku agresif, 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rasa cemburu 

dikaitkan dengan beberapa hal yang dapat mempengaruhi rasa cemburu seperti 

harga diri, tipe kelekatan, kematangan emosi seseorang. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fakhrana (2015)  menemukan bahwa harga diri mempengaruhi 

rasa cemburu seseorang dikarenakan harga diri mempengaruhi cara pandang 

seseorang terhadap rasa cemburu yang dimiliki. Damayanti (2010) mendapatkan 

hasil  bahwa tipe kelekatan mempangaruhi rasa cemburu seseorang, semakin 

tinggi kelekatan seseorang maka semakin tinggi kecemburuan seseorang, 

Kematangan emosi seseorang juga mempengaruhi kecemburuan pada 

seseorang sebesar 12,6%, seseorang yang memiliki kematangan emosi tinggi 

maka rasa cemburu akan rendah begitupun sebaliknya (Ryaningsih, 2014). 

Adanya rasa cemburu akan memberikan dampak pada hubungan, baik itu 

dampak positif ataupun negatif. Dampak positif dari cemburu disampaikan oleh 

Salovey dan Rodin (dalam Prawitasari 2013, h.3) sebagai bentuk ekspresi cinta, 

afeksi, perhatian, dan kesetiaan terhadap pasangan. Buss (2000, h.12-13) dalam 

bukunya mengatakan bahwa cemburu memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi 

negatif. Sisi positif dari rasa cemburu yang dimiliki membuat individu lebih 

menjaga hubungan dari pihak ketiga, semakin menunjukkan kasih sayang 
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kepada pasangan dan mengkomunikasikan apa yang dirasakan kepada 

pasangan. Disisi lain yaitu sisi negatif dari cemburu, dapat menyebabkan adanya 

pertengkaran, terputusnya hubungan dari pasangan, bahkan sampai pada 

perbuatan kriminal seperti pembunuhan.  

Cemburu yang dimiliki seseorang dapat mengakibatkan adanya perilaku 

agresi dan kekerasan. Perilaku ini dapat merugikan pasangan bahkan terhadap 

orang ketiga yang menjadi saingan romantis. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh DeSteno, Valdesolo, dan Bartlett; Paul, Foss, dan Galloway (dalam Attridge, 

2013, h.2) mengatakan bahwa kecemburuan adalah salah satu faktor perilaku 

agresif terhadap saingan romantis dari pasangan. Buss (2000) melakukan 

penelitian dan mendapati 31% dari responde mengatakan bahwa sulit untuk 

mengontrol rasa cemburu yang dimilliki, Dari responden yang pernah mengalami 

cemburu, 38% berkeinginan untuk melakukan tindakan melukai seseorang 

karena rasa cemburu. Rasa cemburu juga menjadi alasan membunuh pasangan 

maupun saingan, bahkan rasa cemburu juga menjadi alasan bunuh diri. 

Dilihat dari pemaparan mengenai cemburu, didapatkan bahwa cemburu 

memiliki dampak positif tetapi juga negatif yang dapat merusak suatu 

hubungan,diri sendiri, pasangan, dan orang lain. Beberapa pasangan 

menjadikan rasa cemburu sebagai ungkapan dan ekspresi cinta kepada 

pasangan namun disisi lain rasa cemburu yang dimiliki dijadikan alasan untuk 

melakukan sesuatu yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. 

Harapannya hubungan berpacaran merupakan masa-masa 

menyenangkan bagi orang yang menjalaninya. Satu sama lain saling 

memberikan kasih sayang, memberi rasa aman kepada pasangan, masa saling 

mengenal satu dengan yang lain sebelum akhirnya menuju pernikahan. 
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Kenyataannya dalam hubungan berpacaran muncul adanya hal-hal yang tidak 

menyenangkan salah satunya adalah timbul masalah dari rasa cemburu. Rasa 

cemburu yang ada dalam hubungan berpacaran bagai pisau bermata dua yang 

bisa membuat hubungan berpacaran menjadi lebih harmonis atau sebaliknya 

bisa memperburuk hubungan bahkan selesainya hubungan berpacaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh White (dalam Hand, 2015, h.17) 

menemukan bahwa kecemburuan yang dialami oleh wanita sebagian besar 

adalah kecemburuan emosional, yang mengakibatkan wanita menjadi takut 

kehilangan status sosial dan pengalaman serta ingatan berharga yang dibangun 

bersama pasangan. Adanya hubungan emosional yang dilakukan pasangan 

kepada wanita lain berarti ada kemungkinan pasangan akan menginvestasikan 

miliknya, komitmen, dan energinya kepada orang lain (Buss, 2002, h. 46). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Asriana (2012, h.89) membuktikan bahwa wanita 

memiliki kecemburuan yang besar secara emosional. 

Kartono (1992, h.182) mengatakan bahwa wanita adalah seseorang yang 

khas dengan sikap emosional. Rasa emosional yang tinggi pada wanita akan 

mengakibatkan adanya reaksi cepat sehingga membuat wanita akan lebih cepat 

juga untuk bingung, takut, cemas, dan berkecil hati.  Hal ini mengakibatkan 

wanita lebih cepat untuk bereaksi dalam suatu kondisi yang membuat dirinya 

terancam baik itu terhadap perasaannya ataupun tindakannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Halimatussadiyah (2004, h.133) 

membuktikan bahwa cemburu yang dialami wanita dapat memunculkan perilaku 

agresi. Bentuk perilaku agresi yang dimunculkan adalah agresi aktif maupun 

pasif, verbal maupun fisik, dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Perilaku agresi yang dilakukan terhadap diri sendiri atau kepada pasangan akan 
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tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan juga kepada pihak ketiga yang 

menjadi ancaman dalam hubungan. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harris (dalam Prawitasari, 2013) 

menemukan akibat dari rasa cemburu membuat kaum wanita dua kali lebih 

banyak melakukan perbuatan pembunuhan dibandingkan kaum pria. Ada 

beberapa contoh kasus dari media masa akibat rasa cemburu. Terjadi kematian 

di Palembang, Sumatera Barat karena pembunuhan yang dilakukan oleh 

seorang wanita bernama ER. Dalam kasus ini ER membunuh Igel yang 

merupakan rekan dari wanita yang disebut-sebut kekasih lain dari kekasih ER 

(Arsyad, 2016). 

Kasus lain datang dari seorang wanita bernama Zhang yang berasal dari 

Tiongkok. Zhang tega memotong alat kelamin pacarnya dengan menggunakan 

gunting. Kejadian ini bermula karena Zhang cemburu kepada pacarnya yang 

memiliki hubungan dengan wanita lain dan merasa terancam akan diputus 

hubungan yang baru terjalin selama setahun (Tetalogi, 2016). 

Kasus karena cemburu yang berakhir tragis juga datang dari seorang 

wanita bernama Laquanda Jones. Laquanda tega membunuh pacarnya hanya 

karena pacarnya membuat postingan di media sosial dengan 

#WomanCrushWednesday namun tidak menyertakan namanya.Akibat cemburu 

dan terancam Laquanda menusuk pacarnya dengan pisau hingga tewas saat 

pacarnya tengah asik bermain sosial media instagram (Tetalogi, 2016).  

Dari beberapa contoh kasus yang sudah dijabarkan dapat dilihat bahwa 

rasa cemburu menimbulkan dampak negatif bagi hubungan berpacaran, seperti 

timbulnya perilaku agresif yang dapat membahayakan diri sendiri, pasangan, dan 

juga orang lain. Perilaku agresif ini dilakukan oleh wanita yang kita tahu pada 
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umumnya wanita adalah sosok pribadi yang penuh dengan keramahan, 

kelembutan, suasana hati yang dimiliki positif, dan juga terkenal dengan orang 

yang baik (Kartono, 1992, h.16). Kenyataannya sekarang ini rasa cemburu yang 

dihadapai oleh wanita, membuat wanita tidak mampu mengontrol perasaaan dan 

tingkah lakunya sehingga tidak segan-segan untuk melakukan hal yang dapat 

merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kenyataan ini menarik perhatian 

peneliti untuk meneliti kecemburuan pada wanita. 

Menurut Brehm, Miller,Perlman, dan Campbell (2002, h.286) salah satu 

faktor terjadinya cemburu adalah harga diri. Harga diri individu mempengaruhi 

hubungan yang sedang dijalani bersama pasangan. Menurut Lubis (dalam 

Syafitri, 2014, h.298) harga diri adalah hasil individu dalam menilai diri sendiri, 

diterima atau ditolak serta menunjukkan kepercayaan diri bahwa dirinya berarti. 

Sesuai dengan Lubis, Baron dan Byrne (1991, h.522) mengatakan bahwa harga 

diri merupakan evaluasi terhadap diri  dari sikap orang lain kepada dirinya dalam 

rentang dari penilaian negatif sampai dengan positif.  

Berdasarkan pendapat dari ahli mengenai harga diri dapat disimpulkan 

bahwa harga diri adalah hasil dari evaluasi terhadap diri yang merupakan umpan 

balik dari orang lain, entah itu penilaian yang positif ataupun negatif sehingga 

akan mempengaruhi harga diri.  

Seseorang yang memiliki hidup bahagia, berhasil dalam kehidupannya, 

sehat, dan dapat menyesuaikan diri adalah seseorang yang memiliki penilaian 

positif terhadap dirinya. Sebaliknya, seseorang yang cemas, cenderung memiliki 

kesehatan yang buruk, pesimis, tertekan akan hidupnya dimasa yang akan 

datang, dan juga mudah gagal adalah seseorang yang menilai dirinya negatif 

(Dayakisni & Hudaniah, 2015, h. 62). 
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Menurut Dayakisni dan Hudaniah (2015, h. 62-63) karakteristik seseorang 

yang tidak memiliki harga diri meliputi tingginya kepekaan pada penolakan dari 

orang lain, mudah tersakiti, mudah marah, cemas, was-was dalam menjalin 

hubungan, kurang peka terhadap kebutuhan pasangan salah satunya dukungan, 

serta suka menyalahkan diri sendiri. Selain itu, terganggunya penyesuaian 

mental dan perilaku menyebabkan seseorang yang tidak memiliki harga diri 

berbuat tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dilihat dari karateristik 

seseoranh yang tidak memiliki harga diri memiliki kecenderungan timbulnya rasa 

cemburu pada seseorang. 

Harga diri mempunyai peran penting dalam suatu hubungan, hal ini 

dikemukakan oleh Mathes dan Davies (dalam Kemala, 2017, h.4) menemukan 

bahwa seseorang yang kehilangan harga diri mempengaruhi timbulnya perasaan 

negatif seperti kecemburuan. DeSteno dan Bartlett (dalam Kemala, 2017, h.4) 

mengatakan bahwa bagi seseorang yang tidak memiliki harga diri lebih mudah 

untuk mengalami kecemburuan dikarenakan merasa bahwa dirinya tidak 

berharga dan diabaikan dalam hubungan bersama pasangan. 

Emler (2001, h.3) mengatakan bahwa rata-rata wanita memiliki harga diri 

yang lebih rendah dibandingkan oleh pria. Sejalan dengan Emler, Nirmalasari & 

Masusan (2014, h.21) mengatakan bahwa wanita pada umumnya memiliki harga 

diri yang lebih rendah dibandingkan pria, hal ini bukan berdasarkan kondisii 

secara biologis pada pria ataupun wanita, akan tetapi disebabkan karena adanya 

faktor budaya sebagai pembentuk harga diri pada seseorang.  

Selanjutnya Emler (2001, h.3) mengatakan bahwa harga diri ini terbentuk 

karena dipengaruhi oleh keberhasilan dan kegagalan seseorang baik dalam 

prestasi ataupun pekerjaan, begitupun dalam penampilan seseorang. Hal yang 
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paling penting dari terbentuknya harga diri bagi Emler adalah pada pola asuh 

dari orangtua, orangtua yang memiliki pola pikir positif dan adanya penerimaan 

terhadap keberadaan anaknya akan membentuk harga diri positif pada anak 

begitupun sebaliknya.  

Menurut Asni Ilham (dalam Nirmalasari & Masusan, h.21) secara 

tradisional masyarakat mengharapkan seseorang yang terlahir laki-laki maka 

orang tersebut akan menjadi orang yang dominan, kuat, mempunyai keinginan 

untuk bersaing, dan mampu menjadi pemimpin, sedangkan ketika seseorang 

dilahirkan sebagai seorang perempuan maka sudah dipastikan orang tersebut 

tergantung kepada orang lain, lemah, emosional, tunduk, dan menjadi bawahan. 

Ayu Dwi N (dalam Nirmalasari, 2014,h.21) mengatakan bahwa di dalam 

masyarakat Indonesia masih terdapat adanya stereotype yang berkaitan dengan 

jenis kelamin. Stereotype disini adanya pikiran bahwa laki-laki mempunyai 

kelonggaran untuk menunjukkan apapun keinginannya, sedangkan wanita 

terbatas dalam menunjukkan keinginanya. Misalnya wanita akan lebih dihargai 

oleh masyarakat apabila wanita tersebut dapat melaksanakan kegiatannya yang 

berkaitan dengan peran pengasuhan. Hal ini akan membuat lingkungan 

seseorang memperlakukannya sesuai dengan standar masyarakat yang ada, 

sehingga seseorang akan bertingkah laku sesuai dengan jenis kelamin yang 

didasarkan pada tuntutan lingkungannya.  

Jadi dengan adanya perlakuan, pandangan serta keyakinan masyarakat 

bahwa wanita pribadi yang lemah, tak berdaya, harus tunduk dan patuh 

berpengaruh terhadap penilaian diri wanita yang memandang bahwa dirinya tak 

berharga, tidak punya kemampuan dan kekuatan sehingga akan terbentuk 

wanita yang tidak mempunyai harga diri. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara harga diri dan 

kecemburuan yang terjadi pada wanita dalam menjalin hubungan berpacaran. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara harga diri dengan kecemburuan pada wanita yang berpacaran. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

ilmu psikologi terlebih di bidang Psikologi Perkembangan mengenai harga diri 

dan kecemburuan pada wanita yang berpacaran . 

1.03.02 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wanita 

yang sedang dalam hubungan berpacaran mengenai rasa cemburu yang terjadi 

pada wanita dalam hubungan berpacaran. 


