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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati 

dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang 

lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang 

layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan (Bachtiar, 2004). 

Pernikahan apabila dianalogikan sebagai sebuah bangunan, maka sebuah 

pernikahan hendaknya memiliki pilar-pilar penyangga agar kedudukannya tetap 

kokoh dan kuat sehingga tujuan untuk memiliki pernikahan yang kekal dan 

bahagia dapat tercapai. Menurut Sadarjoen (2009), terdapat empat pilar utama 

dalam pernikahan, yaitu cinta kasih tulus dan rasa hormat antar pasangan, 

keterbukaan dalam pengelolaan penghasilan keluarga, penyesuaian dalam 

kehidupan seksual dan kebersamaan dalam aktivitas spiritual. Jika keempat pilar 

tersebut dapat dibangun, dimiliki dan dirawat dengan baik, maka tujuan 

pernikahan dapat tercapai. Namun pada perjalananya, pilar-pilar tersebut sering 

menjumpai permasalahan. 
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Permasalahan yang seringkali merusak bahkan merobohkan pilar-pilar 

pernikahan di atas sangat beragam, diantaranya adalah perselingkuhan, perdebatan 

mengenai keuangan dan ketidakbahagiaan seksual. Sondang (2009) mengatakan, 

30% pasangan pasti bertengkar karena uang, paling tidak seminggu sekali dan 

berujung diperceraian. Sedangkan Fazriyati (2013) mengatakan bahwa ketika 80%  

suami merasa bahagia dengan kehidupan seksualnya, hanya 61% perempuan 

merasakan hal yang sama. Sedangkan menurut penelitian Agnesty (2015) 

mengatakan bahwa pasangan suami istri yang memiliki usia pernikahan lebih dari 

10 tahun akan merasa lebih puas dibandingkan dengan pasangan yang usia 

perkawinannya dibawah 10 tahun. Latar belakang pendidikan juga akan 

mempengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan 

aspirasinya, semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka wawasan yang 

dimiliki juga semakin luas sehingga akan lebih rasional untuk memecahkan suatu 

permasalahan dalam rumah tangga. 

Penjelasan mengenai empat pilar pernikahan beserta berbagai masalah 

dalam kehidupan pernikahan sangat rentan dengan beragam permasalahan. Selain 

permasalahan-permasalahan besar pada empat pilar utama, sering juga dijumpai 

konflik harian akibat komunikasi yang tidak lancar. Permasalahan atau konflik itu 

sendiri bukanlah sesuatu yang buruk. Respon terhadap konfliklah yang akan 

menentukan apakah konflik itu akan bermanfaat atau berbahaya. Konflik 

pernikahan bisa bermanfaat untuk membantu pasangan menikah untuk menjadi 

orang yang lebih dewasa dan memiliki hubungan yang lebih dewasa, namun 



 

 

3 

konflik juga dapat mengakibatkan kehancuran dalam pernikahan (Cempaka, 

2015). 

Konflik yang tidak dapat diatasi bersama dengan baik, dapat mengancam 

hubungan pernikahan dan dapat menyebabkan kerusakan permanen atau 

perceraian. Seperti yang telah terjadi, Indonesia tercatat sebagai negara dengan 

perceraian tertinggi di Asia-Pasifik, rata- rata satu dari sepuluh pasangan menikah 

berakhir dengan perceraian di pengadilan (BKKBN, 2013). Di Pekanbaru sendiri 

angka perceraian pada tahun 2015 dengan jenis perkara cerai talak sebanyak 458 

dan cerai gugat 1244. Dengan angka tersebut banyak hal yang menjadi penyebab 

perceraian, menurut data Pengadilan Agama Kota Pekabaru pada tahun 2015 hal 

yang menyebabkan perceraian adalah krisis akhlak (52 kasus), cemburu (142 

kasus), kawin paksa (3 kasus), ekonomi (287 kasus), tidak ada tanggung jawab 

(222 kasus), menyakiti jasmani (115 kasus), dihukum (115 kasus), cacat biologis 

atau kelainan seks (18 kasus), tidak harmonis (213 kasus), gangguan pihak ketiga 

( 165 kasus), murtad (5 kasus), dan narkoba (54 kasus). Menurut data Pengadilan 

Agama Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa perceraian akibat konflik dalam 

pernikahan semakin sulit untuk dihindari (Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, 

2016). 

Hurlock (1999) berpendapat bahwa perceraian merupakan kultimasi dari 

ketidakpuasan perkawinan yang buruk, dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak 

mampu lagi saling melayani dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat 

memuaskan kedua belah pihak. Kurangnya pemaafan dalam diri individu juga 

dapat memicu perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Kurangnya pemaafan 
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dapat dilihat dari kasus I. Berikut petikan wawancara kurangnya pemaafan dalam 

pernikahan  terkait dengan motivasi membalas dendam yang merupakan salah 

satu aspek dari pemaafan : 

“Saya dan suami sering ribut disebabkan saya tidak bisa menahan diri 

bahkan cenderung menjadi emosi ketika suami saya selalu mengejek dan 

mengolok-olok masakan saya yang keasinan, saya sering merasakan sakit 

hati ketika saya yang tidak ahli dalam memasak dan sudah bersusah 

payah menyiapkan makan malam, tidak dihargai apalagi dipuji, malah 

yang didapat kata-kata yang menyulut pertengkaran. Masalah-masalah 

kecil seperti ini yang terus berulang-ulang dan dibiarkan sehingga 

menjadi besar dan membuat saya pada suatu hari berkata kasar 

kepadanya, hal itu menyulut emosi suami dan berlaku kasar. Saya merasa 

shock dengan perlakuan suami saya tersebut sehingga sampai sekarang 

saya  masih memendam amarah dan merasa benci. Saya sadar jika saya 

sulit untuk memaafkan, dan saya juga sadar efek ini sungguh buruk bagi 

saya dan hubungan pernikahan kami, namun saya belum bisa untuk 

memaafkannya.” (Subjek 1, 25 Tahun). 

 

Kasus berikutnya adalah kasus II, dimana  seorang istri mampu bersabar 

dan memaafkan suaminya sehingga konflik yang terjadi dalam rumah tangganya 

bisa diatasi dengan baik. Sesuai dengan salah satu aspek dari pemaafan yaitu ingin 

menjaga hubungan baik. Berikut hasil wawancara nya : 

 “Konflik dalam rumah tangga saya terjadi beberapa kali dalam sebulan. 

Konflik tersebut biasanya hanya hal kecil saja dan masih bisa untuk 

dibicarakan baik-baik dengan pasangan. Walaupun pasangan saya yang 

selalu memulai konflik, saya bisa bersabar mengahadapi nya dan tidak 

berniat sedikitpun untuk menghindarinya maupun membalas apa yang dia 

buat karena saya ingin tetap menjaga hubungan baik” (Subjek 2, 34 

Tahun). 

 

Kasus lain yang dimuat berdasarkan data dari Media Indonesia, sebuah 

berita dimuat dalam Kompas.com bahwa terdapat kasus yang melibatkan 

pasangan suami istri dalam sebuah konflik, salah satunya adalah kasus 

pembunuhan yang terjadi pada AT (40) dan Sasen (52). Pembunuhan tersebut 

dilatarbelakangi oleh dendam AT kepada sang suami karena sering diperlakukan 



 

 

5 

kasar. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan 17 luka sabetan benda 

tajam. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari olah TKP dan informasi warga 

bahwa beberapa hari sebelum tewas, korban sempat terlibat perkelahian dengan 

istrinya (Kompas.com).  

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi  pada korban, pertama ketika 

didapatkan korban hidup atau keluarga dari korban kekerasan ini, pasti trauma 

mendalam yang dialaminya. Kedua, ada korban yang memelihara dendam 

sehingga pembalasan demi pembalasan akan berlanjut hingga generasi 

selanjutnya. 

Untuk mengobati trauma dan rasa sakit hati tersebut, memerlukan 

intervensi yang tepat agar tekanan psikologis yang dialami oleh orang yang 

tersakiti tidak berlarut-larut demi mendapatkan kebahagiaan psikologis. Sebagai 

langkah awal dari intervensi tersebut tentunya diperlukan kesadaran dari orang 

yang tersakiti untuk memaafkan orang yang telah menyakiti tersebut. Memaafkan 

adalah tindakan untuk mengatasi perasaan negatif dan penghakiman terhadap 

pelaku, bukan dengan menolak hak untuk bersikap negatif dan menghakimi, 

namun dengan berusaha melihat pelaku dengan belas kasih, kemurahan hati dan 

cinta (Enright dalam McCullough et al., 2003)  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat besarnya pengaruh sikap 

memaafkan terhadap diri individu. Menurut McCullogh (1997) dengan adanya 

sikap memaafkan akan tercipta sebuah hubungan yang baik antara yang tersakiti 

dengan yang menyakiti. Pendapat ini didukung pula oleh Worthington dan Wade 

(1997) yang mengatakan bahwa secara kesehatan, memaafkan memberikan 



 

 

6 

keuntungan psikologis, memaafkan merupakan terapi yang efektif dalam 

intervensi yang membebaskan seseorang dari kemarahannya dan rasa bersalah. 

Dalam pernikahan, memaafkan sangat diperlukan karena memiliki banyak 

sekali manfaat, diantaranya adalah dapat meningkatkan kepuasan pernikahan 

(Mirzadeh & Fallahchai, 2012). Memaafkan membantu individu untuk 

memulihkan hubungan, melepaskan rasa sakit dan marah serta menyembuhkan 

luka emosional pasca tejadinya konflik. Memaafkan juga merupakan salah satu 

kunci kelanggengan dalam pernikahan, memaafkan membantu meningkatkan 

emotional well-being, kesehatan fisik dan kualitas intimate relationship seseorang 

(Fincham et al, 2006). 

Memaafkan dalam pernikahan adalah hal yang rumit. Terdapat paradoks 

bahwa individu yang paling sering disakiti seseorang adalah individu yang 

dicintai. Menurut  Blake (dalam Fincham, 2009) lebih mudah memaafkan seorang 

musuh daripada seorang teman. Sama halnya seperti memaafkan seorang teman, 

akan sulit bagi seseorang untuk memaafkan pasangannya. Kesalahan yang 

dilakukan oleh pasangan akan dinilai sebagai perlakuan yang disengaja dan 

bentuk dari tidak menghargai pasangannya, sehingga luka yang ditorehkan oleh 

pasangan akan terasa lebih sakit. Oleh karena itu, tidak semua orang mau dan 

mampu secara tulus memaafkan dan melupakan kesalahan pasangannya. Wardhati 

& Faturochman (2008) mengatakan bahwa proses memaafkan memerlukan kerja 

keras, kemauan kuat dan latihan mental karena terkait dengan emosi dan individu 

yang fluktuatif, dinamis dan sangat reaktif terhadap stimulus dari luar.  
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Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memaafkan 

adalah empati (McCullough, 2003), tingkat kelukaan (Smedes, 1984), komitmen 

agama/religiusitas (Munthe, 2013) , karakteristik kepribadian (McCullough, 

2001), atribusi terhadap perilaku dan kesalahannya (Takaku, 2001) dan kualitas 

hubungan (McCullough, 2001). Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam memaafkan salah satunya adalah komitmen agama/religiusitas. 

Menurut Worthington dan Wade (dalam Munthe, 2013), pemeluk agama yang 

komitmen dengan agamanya akan memiliki nilai tinggi pada forgiveness dan nilai 

rendah pada unforgiveness.  

Religiusitas menurut Jalaluddin (2008) adalah keberagamaan yaitu suatu 

keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah 

laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Prasylia (2015) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 

religiusitas seseorang maka mereka lebih mampu untuk melakukan pemaafan. 

Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat religiusitas seseorang maka mereka 

akan lebih sulit untuk melakukan pemaafan terhadap orang lain.   

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rusdi (dalam Munthe, 2013) 

ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan 

forgiveness pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-

Hikmah Jakarta, diketahui dari hasil penelitian tersebut bahwa agama dapat 

mempengaruhi secara positif terhadap pemaafan. Tiga agama besar yaitu Islam, 

Kristen dan Yahudi mengajarkan umatnya untuk senantiasa memaafkan 

(McCullough & Wortingthon, 1999). 
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Kumala dan Trihandayani (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

faktor yang dapat meningkatkan kebahagiaan dalam pernikahan adalah 

kemampuan memaafkan kesalahan pasangan dan perilaku sabar menghadapi 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan. Dengan perilaku sabar 

seseorang akan mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang 

dapat menyakiti orang lain.  

Konsep sabar sendiri pada umumnya memang dikaji dalam konteks 

moralitas dan religius. Misalnya orang harus sabar menghadapi cobaan, orang 

harus sabar dan taat dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan 

agama (Subandi, 2011). Allah berfirman :  

 

 

’’Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah 

berita gembira kepada orang-orang yang sabar, „‟ (QS Al-Baqarah: 155). 

Kesabaran adalah respon awal yang aktif dalam menahan emosi, pikiran, 

perkataan dan perbuatan yang taat pada aturan untuk tujuan kebaikan dengan 

didukung oleh optimis, pantang menyerah, semangat mencari informasi/ilmu, 

memiliki semangat untuk membuka alternatif solusi, konsisten, dan tidak mudah 

mengeluh. Dengan sabar seorang mukmin tidak akan berkeluh kesah dalam 

menghadapi segala kesusahan yang menimpanya serta tidak akan menjadi lemah 

atau jatuh gara-gara musibah dan bencana yang menderanya. Kesabaran 

mengajari manusia ketekunan dalam bekerja serta mengerahkan (El Hafiz, 2000). 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah ada hubungan 

Kesabaran dengan Pemaafan dalam pernikahan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat 

mengidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah : 

“Apakah ada hubungan kesabaran dengan pemaafan dalam pernikahan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara 

kesabaran dengan pemaafan dalam pernikahan. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan beberapa deskripsi hasil 

penelitian terdahulu yang mendukung terlaksananya penelitian ini, antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Kamaliyah & Kurniawan (2008) membahas 

tentang Hubungan Kesabaran dan Memaafkan dalam Pernikahan. Persamaan 

penelitian Kamaliyah & Kurniawan dengan penelitian ini, sama-sama meneliti 

tentang hubungan kesabaran dan memaafkan dalam pernikahan. Perbedaannya 

yaitu, Kamaliyah & Kurniawan dalam penelitiannya menggunakan teori 

Aljauziyah untuk kesabaran, sedangkan peneliti menggunakan teori dari Subandi. 
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Penelitian dari Prasylia (2015) tentang Hubungan Religiusitas dengan 

pemaafan pada Individu yang tidak melakukan Praktik Agama. Persamaan 

penelitian Prasylia dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti memaafkan, 

sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian prasylia menghubungkan 

religiusitas dengan pemaafan sedangkan dalam penelitian ini menghubungkan 

pemaafan dengan kesabaran. 

Selanjutnya penelitian dari Septeria (2012) yang membahas tentang 

Hubungan Antara Harga Diri dengan Memaafkan pada Remaja Putri di SMA 

Islam Al Ma’arif Singosari Malang. Persamaan penelitian Septeria dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang memaafkan, sedangkan 

perbedaannya adalah pada penelitian septeria menghubungkan memaafkan dengan 

harga diri sedangkan dalam penelitian ini menghubungkan memaafkan dengan 

kesabaran.  

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, peneliti mengambil 

tema yang sama mengenai pemaafan namun dengan variabel dan lokasi yang 

berbeda, yaitu kesabaran terhadap pemaafan, sehingga penelitian ini adalah 

penelitian yang asli, penelitian ini akan melihat hubungan kesabaran terhadap 

pemaafan pada pasangan suami istri. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teorotis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu Psikologi dan dapat dijadikan rujukan dan bahan 

perbandingan bagi pengembangan teori-teori psikologi yang berkaitan dengan 

pemaafan dalam pernikahan. 

2. Manfaat praktis : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan 

media pembelajaran bagi seluruh kalangan, khususnya bagi pasangan menikah 

mengenai pentingnya pemaafan dalam pernikahan dan memberikan 

pengetahuan mengenai faktor-faktor dalam pemaafan yang dapat 

mempengaruhi pemaafan tersebut sehingga dapat dilakukan usaha untuk 

meningkatkan pemaafan dalam pernikahan. 


