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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia saat beranjak dewasa akan memasuki fase untuk mencari 

pasangan hidup mereka dan menikah (Dewi & Sudhana, 2013). Hal ini karena 

setiap manusia memiliki kebutuhan untuk belong atau memiliki suatu tempat dan 

koneksi tertentu yang membuatnya merasa dibutuhkan dan membutuhkan 

(Anderson, Hilderth, & Howland, 2015). Relasi antara suami istri dalam 

pernikahan merupakan salah satu bentuk belongingness yang sangat dibutuhkan 

manusia (Robles, Slatcher, Trombello, McGin, 2014). Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2010) menunjukan 60% dari keseluruhan 

penduduk di DKI Jakarta sudah menikah.  

Pernikahan pun dapat memberikan efek yang positif: Penelitian di Amerika 

membandingkan kesehatan fisik dan mental dalam young adult dengan status 

menikah, pasangan yang hidup bersama tetapi tidak menikah, dan yang tidak 

memiliki hubungan romantis sama sekali. Hasil penelitian tersebut adalah 

individu yang menikah atau berpasangan tetapi tidak menikah memiliki kesehatan 

mental dan fisik yang lebih tinggi daripada individu yang tidak memiliki pasangan 

romantis sama sekali (Pollard & Harris, 2013). Penelitian oleh Robles, Slatcher, 

Trombello, dan McGinn (2014) dengan menggunakan data dari Brazil, Kanada, 

Cina, Finland, Jerman, Hong Kong, Israel, Belanda, Sweden, UK, dan Amerika 

menemukan bahwa kualitas pernikahan memiliki hubungan positif dengan 

kesehatan pasangan. Kualitas pernikahan yang tinggi membangun: kepuasan 

pernikahan yang tinggi, pola perilaku dalam berhubungan yang cenderung positif, 
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kecederungan bermusuhan dan perilaku negatif yang rendah dimana hal ini 

membantu meningkatkan kesehatan fisik individu dalam hubungan tersebut.  

Myers (2003) menemukan bahwa pernikahan tidak hanya membantu 

kesehatan fisik tetapi memberikan tingkat kebahagiaan dan well-being yang tinggi 

kepada kedua pasangan. Hal ini terlihat dengan kedua pasangan menjadi lebih 

mudah bergaul, memiliki tingkat stress yang lebih rendah, lebih terbuka, dan tidak 

mudah murung (Myers, 2003). Beberapa hasil penelitian yang dikutip oleh Myers 

(2003) merupakan penelitian pasien yang memiliki penyakit jantung yang 

memiliki persentase yang lebih rendah untuk mengalami kembali penyakit jantung 

tersebut karena adanya keluarga dan pasangan yang memberikan dukungan untuk 

mereka. Myers juga mengutip bahwa individu yang berpasangan memiliki life 

satisfaction yang lebih tinggi dan lebih jarang mengalami depresi daripada 

individu yang sendiri ataupun bercerai (Myers, 2003).  

Pernikahan dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik individu, tetapi 

pernikahan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Penelitian oleh 

Spitzberh dan Cupach (2009) menunjukan bahwa dalam hubungan terdapat hal 

dari masing-masing individu yang bisa memberikan ketidaknyamanan atau 

menjadi pencetus permasalahan. Beberapa hal tersebut seperti hubungan 

interpersonal dimana terdapat nilai-nilai antara pasangan yang diketahui morally 

appropriate dan inapporiate, dan perilaku yang membangun atau perilaku yang 

merusak hubungan (Spitzberh & Cupach, 2009). Hubungan romantis juga tidak 

lepas dengan emosi negatif seperti kecemburuan yang merupakan salah satu 

emosi dalam hubungan romantis yang dirasakan individu yang berpasangan, 

dimana emosi tersebut memiliki hubungan yang tinggi dengan permasalahan 
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dalam hubungan, kekerasan terhadap pasangan, ketidakpuasan dalam hubugan, 

dan percerain (Spitzberh & Cupach, 2009; Knobloch, 2007).   

Penelitian oleh Vangelisti, Young, Carpenter-Theune, dan Alexander 

(2005) menjelaskan bahwa pasangan yang menyakiti pasangannya secara sengaja 

dan tidak sengaja memiliki efek kepada kepuasan hubungan mereka, dimana 

pasangan yang menyakiti pasangannya secara sengaja mempunyai kepuasan 

hubungan yang lebih rendah daripada mereka yang menyakiti secara tidak 

sengaja. Pada saat terjadi masalah, individu akan terasa lebih tersakiti pada saat 

seseorang yang menyakitinya memiliki hubungan yang dekat dengannya dan 

membuatnya merasa lebih ditolak dan merasa tidak berharga (Vagelisti, Young, 

Carpenter-Theune, & Alexander, 2005). Saat pasangan sulit mengontrol emosi 

mereka dalam permasalahan, maka perilaku mereka akan menjadi lebih negatif 

kepada pasangannya dan kepuasan pernikahan akan cenderung lebih rendah 

(Bloch, Haase, & Levenson, 2014). Kepuasan pernikahan yang rendah juga dapat 

membuat seseorang mempunyai perilaku yang negatif kepada pasangan dan bisa 

menyebabkan rusaknya hubungan dan perceraian (Huston, Niehuis, & Smith, 

2001).  

Salah satu faktor yang dapat membantu meminimalisasi permasalahan 

dalam hubungan dan meningkatkan kepuasan pernikahan adalah forgiveness (Mett 

& Cupach, 2009). Individu yang bisa melakukan forgiveness terhadap pasangan 

yang menyakitinya dapat berkomunikasi dengan pasangannya secara lebih 

konstruktif dan individu yang tersakiti bisa beradaptasi atau cope dengan 

kesalahan dari pasangannya (Mett & Cupach, 2009).  Forgiveness juga dapat 

menurunkan perilaku negatif antara individu yang disakiti kepada pasangan yang 
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menyakitinya dan meningkatkan kepuasan hubungan (Braithwaite, Selby, & 

Fincham, 2011). Forgiveness sering digunakan sebagai faktor intervensi dalam 

Emotional Focus Therapy untuk individu yang bermasalah dengan pasangannya 

agar memperbaiki masalah hubungan mereka (Fincham, Paleari, & Regalia, 2002; 

Fincham, Hall, & Beach, 2006; Meneses & Greenberg, 2014). Menurut Fincham, 

Hall, dan Beach (2005) forgiveness berkontribusi untuk kelangsungan pernikahan 

dalam jangka panjang dan meningkatkan kepuasan pernikahan. Forgiveness juga 

merupakan faktor yang penting dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

pernikahan  (Fincham, Hall, & Beach, 2005).  

Penelitian oleh Lichtenfeld, Buenchner, Maier, dan Capo (2015) 

menjelaskan bahwa forgiveness melibatkan perilaku dan juga emosi. Data yang 

diambil dari 42 mahasiswa di Jerman memberikan hasil bahwa individu yang 

hanya melakukan forgiveness secara perilaku belum tentu memiliki perubahan 

dalam emosi dan kognisi menjadi lebih positif kepada sosok yang menyakiti 

mereka. Sehingga walaupun perilaku mereka positif, tetapi sebenarnya individu 

tetap memiliki rasa marah atau emosi negatif kepada orang yang menyakitinya. 

Namun, pada saat melakukan forgiveness kepada seseorang secara emosi maka ia 

mengesampingkan kesalahan atau sakit yang dirasakan dan menerima persepsi 

yang lebih positif mengenai sosok yang menyakitinya. Hal ini mempengaruhi 

individu untuk dapat membangun motivasi untuk tidak membalas dendam atau 

menjauh, dan membangun motivasi yang positif (McCullough, Fincham, Tsang. 

2003). Forgiveness juga berhubungan positif dengan tingkat kesehatan mental dan 

fisik kepada kedua pasangan, seperti pasangan yang bisa melakukan forgiveness 

membantu menurunkan stress, depresi, anxiety, mengurung diri, paranoid, dan 
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meningkatkan kepercayaan diri, harapan, dan membantu mempromosikan 

forgiveness dengan sesamanya yang lain (McCullough & Witvliet, 2002). 

Penelitian oleh Pelucchi, Paleari, Regalia, dan Fincham (2015) kepada 49 

mahasiswa yang hubungan romantis dan 130 pasangan yang tinggal bersama 

seperti suami istri menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

pasangan yang tidak bisa melakukan forgiveness dengan kepuasan hubungan. 

Pasangan yang bisa melakukan forgiveness memiliki kemampuan untuk 

memperbaiki hubungan mereka, meningkatkan kepuasan dalam hubungan, dan 

meningkatkan rasa empati (Pelucchi, Paleari, Regalia, & Fincham, 2015). 

Individu yang menjadi korban dari perselingkuhan dan bisa melakukan 

forgiveness kepada pasangan yang telah selingkuh membantu korban untuk 

berpikir lebih positif terhadap permasalahan tersebut, sehingga tidak berpikir 

berlebihan terhadap masa yang menyakitkan tersebut, dan melanjutkan hubungan 

dengan pasangannya secara lebih positif (Patton, 2013). 

Penelitian mengenai hubungan forgiveness dalam pernikahan pun telah 

dilakukan di Jakarta dengan data 15 laki-laki dan 55 perempuan yang sudah 

menikah dimana tingkat kepuasan pernikahan individu memiliki hubungan yang 

positif dengan tingkat forgiveness kepada pasangan yang menyakitinya (Kumala 

& Trihandayani, 2015). Tingkat kepuasan hubungan memiliki korelasi positif 

yang lebih tinggi apabila individu bisa melakukan forgiveness dan sabar dengan 

pasangan yang telah menyakitinya (Kumala & Trihandayani, 2015). Penelitian 

oleh Nancy, Wismanto, dan Hastuti (2014) menemukan berdasarkan hasil dari 

200 sampel pasangan yang sudah menikah di Kabupaten Sikka, bahwa tingkat 

forgiveness yang tinggi berpengaruh positif kepada nilai pernikahan dan 
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keharmonisan keluarga. Penelitian kepada 200 pasangan di Makassar menemukan 

bahwa pasangan dengan kepuasan pernikahan yang tinggi dan memiliki 

kepribadian yang ekstrovert akan cenderung memiliki tingkat forgiveness yang 

tinggi (Cempaka, 2015). Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukan bahwa 

forgiveness memiliki hubungan dengan bagaimana individu menyikapi 

permasalahan dalam hubungan dan pasangan yang menyakitinya secara lebih 

positif dan konstruktif.  

Penelitian oleh Kachadourian, Fincham dan Davila (2004) menjelaskan 

individu dapat melakukan forgiveness kepada pasangan yang menyakitinya 

apabila terdapat rasa percaya antara individu kepada pasangannya. Lebih lanjut 

dijelaskan individu yang melakukan forgiveness kepada pasangannya perlu 

membangun perilaku, perspesi dan emosi yang positif kepada pasangannya 

daripada perilaku, persepsi dan emosi yang negatif (McCullough, Fincham, 

Tsang, 2003). Salah satu faktor yang mempengaruhi cara seseorang meregulasi, 

menafsirkan suatu hal terutama dalam permasalahan adalah bentuk attachment 

individu kepada attachment figure-nya, dalam hal ini adalah pasangannya 

(Johnson, 2003). Attachment pun memiliki hubungan positif dengan hubungan 

romantis: individu dengan attachment secure akan bisa lebih berempati kepada 

pasangannya dan memberikan perhatian yang bermanfaat untuk hubungan mereka 

(Feeney & Collins, 2001). Tipe attahcment individu akan berdampak kepada pola 

pikir, perasaan, dan perilaku individu tersebut saat menghadapi permasalahan 

(Pietromonaco, Greenwood, & Barret, 2004). Individu dengan attachment secure 

akan memiliki pola komunikasi dimana ia bisa lebih terbuka dan lebih mudah 
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dalam mendengarkan diskusi dan penjelasan dari pasangannya (Fraley & Shaver, 

2000).  

Attachment pun dapat mempengaruhi forgiveness dalam relasi romantis 

(Burnette, Taylor, Worthington, & Forsyth, 2007). Penelitian oleh Fraley dan 

Shaver (2000) menjelaskan bahwa attachment memiliki  dua dimensi yaitu 

anxiety dan avoidance. Seseorang dengan anxiety yang tinggi digambarkan 

dengan ia tidak merasa dirinya dicintai atau berhak dicintai oleh pasangannya, 

sehingga ia cenderung mencari tau dan memaksa pasangannya untuk mencintai 

dia (Fraley & Shaver, 2000). Kemudian seseorang dengan avoidance yang tinggi 

digambarkan dengan dirinya yang memiliki persepsi bahwa pasangannya tidak 

bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat diandalkan, sehingga ia cenderung 

menjauhi pasangannya dan memenuhi kebutuhannya sendiri (Fraley & Shaver, 

2000). Hal ini berhubungan dengan forgiveness dimana individu yang memiliki 

tingkat anxiety yang rendah cenderung memiliki tingkat forgiveness lebih tinggi 

karena ia bisa meregulasi persepsi akan dirinya dan merasa bahwa ia dicintai oleh 

pasangannya sehingga ia bisa lebih mengutamakan kebutuhan pasangannya dan 

tetap membangun keintiman dan kedekatan dalam hubungan (Kachadorian, 

Fincham, & Davila, 2004). Individu dengan tingkat avoidance yang rendah juga 

memiliki tingkat forgiveness lebih tinggi karena ia bisa mempercayai pasangannya 

dan adanya harapan untuk perubahan dalam pasangan yang menyakitinya, 

sehingga ia mau berkomunikasi dengan pasangannya demi menyelesaikan 

permasalahan yang ada (Kachadorian, Fincham, & Davila, 2004).  

Penelitian terdahulu juga mendukung hubungan antara Attachment dengan 

Forgiveness: Penelitian yang dilakukan kepada 218 mahasiswa yang sedang 
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berhubungan romantis memperlihatkan bahwa individu yang memiliki attachment 

secure memiliki tingkat forgiveness yang lebih tinggi, dan diketahui terdapat 

hubungan negatif antara forgiveness dengan rumination (Burnette, Taylor, 

Worthington, & Forsyth, 2007). Psikolog klinis pun telah membuat terapi yang 

menghubungkan attachment dan forgiveness dalam terapi kepada 24 pasangan 

yang mengalami Attachment-injuries atau pernah mengalami sakit hati karena 

pasangan mereka (Makinen & Johnson, 2006). Hasil penelitian menunjukan 

pasangan yang bisa menyelesaikan Attachment-injuries mereka memiliki tingkat 

forgiveness yang lebih tinggi daripada pasangan yang tidak sukses dalam 

menyelesaikan Attachment-injuries  mereka (Makinen & Johnson, 2006). Hal ini 

menjelaskan bahwa pasangan yang sukses dalam menyelesaikan Attachment-

injuries tetap memiliki luka yang dalam sama seperti pasangan yang tidak sukses 

dalam menyelesaikan  Attachment-injuries mereka, tetapi terdapat proses 

forgiveness yang lebih tinggi dalam pasangan yang sukses (Makinen & Johnson, 

2006). Data diatas membuktikan terdapat hubungan antara attachment dan 

forgiveness dalam menyelesaikan permasalahan dalam hubungan dengan lebih 

positif dan terkonstruksi secara lebih baik.  

Kadchdourian, Fincham, dan Davila (2004) menjelaskan terdapat 

perbedaan antara forgiveness dan attachment antara pasangan yang berpacaran 

dan yang sudah menikah. Hasil penelitian menjelaskan pasangan yang berpacaran 

yang memiliki attachment secure memiliki tingkat forgiveness tertingi. 

Sedangkan dalam pasangan yang menikah tingkat forgiveness tertinggi berbeda 

untuk suami dan istri dimana istri memiliki tingkat forgiveness berhubungan 

dengan attachment secure, sedangan suami memiliki tingkat forgiveness 
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berhubungan dengan tingkat anxiety atau tingkat avoidance yang rendah. 

Indonesia pun memiliki budaya yang kolektif, dimana menikah tidak hanya 

berdasarkan menyatukan dua pasangan tetapi dua keluarga yang berbeda (Nilan, 

2011). Attachment dan cara pasangan menyelesaikan masalah pun memiliki 

hubungan dengan budaya masing-masing pasangan (Pietromonaco, Greenwood, 

& Barret, 2004). Hal ini membuat peneliti untuk meneliti kembali hubungan 

antara Attachment dan Forgiveness dengan mengikutsertakan dinamika budaya di 

Indonesia demi membantu psikolog profesional dalam menangani permasalahan 

dengan pasangan yang sudah menikah, terutama untuk masyarakat Indonesia 

(Kachadourian, Fincham, & Davila, 2004; Mikulincer & Shaver, 2003; 

Bartholomew & Horowitz, 1991).  

Fokus dari penelitian ini adalah pada dimensi dari attachment yaitu anxiety 

dan avoidance dan hubungannya dengan tingkat forgiveness. Sehingga dalam 

penelitian ini akan diteliti kembali hubungan antara Attachment dan Forgiveness 

berdasarkan dimensi Attachment Anxiety dan dimensi Avoidance kepada individu 

yang masih menikah. Penelitian ini akan dilakukan di DKI Jakarta sebagai ibukota 

Indonesia dengan banyaknya pernikahan sebanyak 60% dari total populasi sejak 

tahun 2010 (Badan Pusat Statistik, 2014; Badan Pusat Statistik, 2010). 

1.2 Rumusan Permasalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara Attachment dan 

Forgiveness pada dewasa yang menikah di Jakarta?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara 

Attachment dan Forgiveness pada dewasa yang menikah di Jakarta. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah kepada psikolog 

sosial, BP4, dan juga konselor pernikahan, hingga psikolog keluarga mengenai 

hubungan antara Attachment dengan Forgiveness  dalam membangun pernikahan. 

Pengetahuan ini bisa membantu untuk memperdalam penelitian, konseling, dan 

terapi yang diterapkan dalam memperbaiki hubungan pasangan dalam menyikapi 

permasalahan dalam hubungan tersebut dengan lebih mendetail, terutama 

pasangan yang sedang mengalami perselisihan.  

1.4.2 Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat 

mengenai hubungan antara attachment dan forgiveness dalam pernikahan. 

Masyarakat juga bisa merefleksikan diri bagaimana sebagiknya menyelesaikan 

permasalahan dalam hubungan pernikahan dan bagaimana bisa meningkatkan 

forgiveness mereka kepada pasangannya yang menyakitinya demi membangun 

hubungan antara suami dan istri yang lebih positif.  




