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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pacaran, disebut juga sebagai mate selection oleh Benokraitis (dalam 

Rahardjo, Rachmatan, & Lee, 2011) merupakan proses seleksi pasangan hidup 

untuk masuk ke jenjang pernikahan. Setiap pasangan diikat oleh intimacy yang 

juga menandakan keberadaan suatu rasa kepemilikan antar satu sama lain 

(Papalia, Duskin-Feldman, & Martorell, 2011). Kedua individu yang menjalin 

relasi pacaran tersebut menjalin relasi pacaran dengan orang lain. Karena suatu 

hubungan butuh melibatkan komitmen, maka individu tidak bisa melimpahkan 

seluruh energinya untuk banyak orang (Ben-Zeév, 2014). Apabila pasangan 

memiliki kemauan untuk mengikatkan diri dalam sebuah komitmen, hubungan 

romantis akan berjalan dengan baik. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hubungan tentu akan menghadapi 

konflik. Jika konflik tidak ditangani dengan tepat, maka hubungan relasi pacaran 

tersebut dapat terancam dan rusak seiring berjalannya waktu. Salah satu konflik 

yang kerap ada dan mengancam kelangsungan hubungan pacaran adalah hadirnya 

„orang ketiga‟, yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan atau disebut juga 

dating infidelity (DI). Blow & Hartnett (2005) mendefinisikan infidelity berupa, 

“sexual and/or emotional act engaged in by one person within a committed 

relationship where such an act occurs outside of the primary relationship 

and constitutes a breach of trust and/or violation of agreed upon norms 
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(overt and covert) by one or both individuals in tbat relationsbip in 

relation to romantic/emotional or sexual exclusivity” (p. 191). 

Jadi, ketika seseorang memiliki hubungan emosional maupun seksual (yang 

merupakan pelanggaran norma dari yang telah disetujui kedua individu), terhadap 

lawan jenis di luar hubungan romantis utamanya, disebut juga infidelity. Infidelity 

tidak terbatas di pernikahan tapi juga dianggap sebagai masalah dalam hubungan 

pacaran. Dalam konteks hubungan pacaran, peneliti memakai istilah dating 

infidelity (DI). 

Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat (Norona, Olmstead & Welsh, 

2018), 104 orang mengaku pernah melakukan DI dari pacarnya dalam 6 bulan 

terakhir sebelum mengisi survei. Partisipan merupakan dewasa muda dengan rata-

rata usia yaitu 22 tahun dan 59.6% dari partisipan merupakan perempuan. 

Sementara survei lain yang dilakukan JustDating (dalam Setia, 2017), sebuah 

aplikasi pencari teman kencan menemukan bahwa 40% laki-laki dan perempuan 

di Indonesia pernah mengkhianati pasangannya. Persentase ini membuat 

Indonesia menempati posisi kedua di Asia Tenggara sebagai negara dengan kasus 

perselingkuhan terbanyak. 

Bagi banyak orang, DI menjadi salah satu stressor dalam kehidupan. 

Clark, Lemay, Graham, Pataki & Finkel (2010) menyebutkan bahwa salah satu 

kualitas yang paling penting dan sangat dihargai dalam hubungan romantis adalah 

ketika individu menganggap pasangan sebagai kepentingan terbesar bagi dirinya. 

Sehingga, menurut Vaughan (dalam Piercy, Hertlein & Wetchler, 2005), ketika 

individu mengalami DI, muncullah perasaan dikhianati dan marah terhadap 

pasangan, serta ada ia merasakan malu dan terhina. Individu yang mengalami DI 
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juga bisa kehilangan trust terhadap pasangan, padahal trust sangat penting untuk 

perkembangan hubungan yang sehat, secure dan memuaskan (Simpson, 2007). 

Menurut Rotter (1967), trust adalah suatu ekspektasi atau keyakinan yang 

dipegang seseorang terhadap perkataan, janji, pernyataan tulisan maupun lisan 

dari orang lain yang dapat dipercaya dan diandalkan. Trust terbagi atas 3 

komponen yaitu predictability, dependability dan faith (Rempel, Holmes, & 

Zanna, 1985).  Predictability adalah bagaimana individu menilai pasangannya 

sebagai orang yang bisa dipercaya dan mampu diprediksi. Lalu, dependability 

merupakan kepercayaan bahwa pasangan peduli terhadap kebutuhan dirinya  dan 

bisa diandalkan ketika ia butuh pertolongan. Trust juga melibatkan faith, yaitu 

rasa percaya diri terhadap kekuatan dari hubungannya dengan pasangan. 

Trust sendiri merupakan elemen yang mendefinisikan komponen intimacy 

dari cinta (Sternberg, 1986). Nyatanya, kekurangan trust bisa menghasilkan stres, 

mengurangi rewards dalam hubungan relational rewards, dan mengarahkan 

kepada bubarnya suatu hubungan (Holmes & Rempel, 1989). Shrout & Weigel 

(2017) meneliti dampak DI baik pada individu yang mengakhiri hubungan 

maupun dengan yang memilih melanjutkan hubungan terhadap keadaan mental 

individu seperti depresi, anxiety dan distress. Jika keadaan mental itu semakin 

buruk, maka meningkat juga kemungkinan individu untuk melakukan tindakan 

berisiko seperti mengonsumsi alkohol, narkoba, tidak makan sama sekali atau 

kelebihan makan serta olahraga berlebihan. Penelitian ini dilakukan pada dewasa 

muda yang telah mengalami DI dalam 3 bulan terakhir. Secara umum, mereka 

yang tergolong dewasa muda (young adulthood) adalah mereka yang berusia 20-

40 tahun (Papalia et al., 2011). 
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Menurut Erikson (dalam Papalia et al., 2011), kelompok umur dewasa 

muda digambarkan dengan suatu krisis yang harus dilewati pada tahap 

perkembangan tersebut, yaitu intimacy vs isolation. Pada periode ini, individu 

akan semakin mandiri dari asuhan orangtuanya dan di saat bersamaan, ada peran 

yang semakin luas untuk pasangan terhadap keadaan well-being individu (Loving 

& Slatcher, 2013). Tugas perkembangannya adalah menjalin suatu hubungan 

berkomitmen yang intim dengan orang lain. Sebaliknya, ia akan menghadapi 

kesendirian jika tidak berhasil memenuhi kebutuhannya (Papalia et al., 2011). 

Oleh karena itu, mayoritas laki-laki dan perempuan masuk dan keluar dari suatu 

hubungan romantis untuk melakukan eksplorasi. Proses pencarian ini bisa 

mengarahkan kedua individu kepada suatu hubungan yang sehat, berkelanjutan 

dan memuaskan (Wildsmith, Manlove, Steward-Streng, & Cook, 2013). 

Sedangkan jika hubungan tersebut tidak sehat dan bermasalah, atau dengan kata 

lain hubungan memiliki hope yang rendah, maka sangat memungkinkan adanya 

pengaruh yang negatif bagi keadaan fisik dan psikologisnya (Choi & Marks, 

2008). 

Teori-teori psikologi positif menyatakan bahwa individu akan 

mendapatkan hasil lebih baik jika berfokus pada aspek-aspek positif dalam 

kehidupan dibandingkan yang negatif (Seligman, Rashid, & Parks, 2006). Sejalan 

dengan gerakan itu, Snyder et al. (1991) mengembangkan theory of hope. hope 

adalah rangkaian kognitif yang tersusun dari agency dan pathway yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai goal (Snyder, 1995). Agency adalah keinginan individu 

untuk mencapai suatu tujuan dan pathways adalah kemampuan individu untuk 

menciptakan jalan serta alternatif lain jika ada yang menghalangi dirinya untuk 
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mencapai tujuan itu. Snyder (1994) menyatakan bahwa hope memiliki peranan 

bagi hubungan interpersonal, seperti hubungan pacaran. Bagi individu yang 

mengalami DI, ia memiliki persepsi tersendiri terhadap suatu hubungan romantis 

dan pasangannya yang sekarang atau calon pasangan di masa depan. Pandangan 

ini bisa menggagalkan individu untuk menyelesaikan tugas perkembangan jika ia 

tidak melihat adanya masa depan yang baik dalam hubungan romantis. Faktor 

yang bisa mendorong individu untuk mencapai intimacy adalah hope. Stanton-

Riggs (2007) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa hope berpengaruh 

secara efektif dalam proses pemulihan dari trauma (Chang, Yu, Chang, & Hirsch, 

2016). 

Penelitian Wieselquist (2009) pada orang dewasa menunjukkan bahwa 

pengalaman masa lalu dengan pasangan romantis dapat memengaruhi kerelaan 

untuk memercayai pasangan romantis di masa depan. Individu yang mengalami 

DI bisa tidak memiliki keinginan untuk membangun hubungan romantis lagi atau 

tidak cukup kuat keyakinannya terhadap hubungan romantis yang sehat di masa 

depan. DI bisa mempengaruhi trust maupun hope pada dewasa muda yang 

mengalaminya. Padahal dewasa muda butuh untuk mendapatkan intimacy dalam 

tahap perkembangan ini. Jika trust dan hope ini bisa ditingkatkan, maka dewasa 

muda yang mengalami DI ini bisa mencapai intimacy dengan baik. Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara trust dengan hope pada dewasa muda yang mengalami dating 

infidelity. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Apakah terdapat hubungan antara trust dan hope pada dewasa muda yang 

mengalami dating infidelity? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara trust dan hope pada dewasa muda yang 

mengalami dating infidelity. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) mengembangkan kajian teoritis maupun penelitian yang berhubungan 

dengan konsep trust dan hope dalam pengembangan psikologi, 

khususnya psikologi positif, psikologi sosial (ataupun studi psikologi 

pada umumnya). 

2) memperkaya wawasan ilmiah mengenai hubungan antara trust dengan 

hope pada dewasa muda yang mengalami dating infidelity. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) bagi dewasa muda yang mengalami dating infidelity, diharapkan dapat 

membantu mengerti peran dari trust dan hope bagi dirinya dalam 

melewati masa krisis ini. 

2) bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi lingkungan yang 

mendukung maupun menciptakan kondisi yang memungkinkan korban 

perselingkuhan untuk meningkatkan trust dan hope dalam dirinya. 
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3) bagi pendidik dan ahli, diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 

intervensi, pelatihan, atau psikoedukasi mengenai trust dan hope bagi dewasa 

muda yang mengalami dating infidelity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


