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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan sikap terhadap 

perselingkuhan pada individu yang telah menikah ditinjau dari prior experience. Perselingkuhan 

adalah hubungan interpersonal antara laki-laki dan perempuan di luar pasangan sahnya yang 

melibatkan ketertarikan emosional atau pun seksual. Sikap terhadap perselingkuhan dibahas 

menggunakan teori Whatley (2006). Sikap terhadap perselingkuhan adalah pemikiran, perasaan dan 

perilaku seseorang terhadap perselingkuhan. Sikap tersebut dapat berupa setuju atau pun tidak setuju 

terhadap perselingkuhan secara umum. Penelitian ini dilakukan pada 175 individu yang telah menikah 

baik yang pernah terlibat perselingkuhan mau pun tidak. Pengukuran menggunakan Attitudes Toward 

Infidelity Scale. Analisis data menggunakan Mann Whitney U Test (P= 0,00). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan sikap terhadap perselingkuhan ditinjau dari prior experience pada individu 

yang telah menikah. Analisis data tambahan menemukan terdapat perbedaan sikap terhadap 

perselingkuhan ditinjau dari jenis kelamin (Sig.: 0,001) dan pendidikan (Sig.: 0,034) pada individu 

yang telah menikah.  171491 

 

Kata kunci: pernikahan, prior experience, sikap terhadap perselingkuhan 

 

ABSTRACT 
This study aimed to examine whether there is differences in attitudes toward infidelity based on prior 

experience amongst married individuals. Infidelity is an interpersonal relationship between man and 

woman outside his/her legitimate partner that involved emotional and sexual attraction. Attitude toward 

infidelity is discussed using theory from Whatley (2006).  Attitude toward infidelity is person’s thought, 

feelings, and behavior toward infidelity or extramarital relation. The attitude can be either agree or 

disagree with the general infidelity. This study was conducted on 175 married, who have either involved 

in an affair or not. Attitude toward infidelity is measured by Attitudes Toward Infidelity Scale Analysis of 

the data using the Mann Whitney U Test. It shows that there are differences in attitudes toward infidelity 

based on prior experience in married. Additional data analysis found there were differences in attitudes 

toward infidelity based of gender (Sig.: 0,001) and education (Sig.: 0,034). 
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Naskah ini merupakan naskah dengan akses terbuka dibawah ketentuan the Creative 
Common Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), sehingga 
penggunaan, distribusi, reproduksi dalam media apapun atas artikel ini tidak dibatasi, 
selama sumber aslinya disitir dengan baik. 

 

P E N D A H U L U A N  

 Dalam kebanyakan budaya, ikrar pernikahan mengharuskan pasangan berjanji untuk setia dan 
berkomitmen seumur hidup (Platek & Shackelford, 2006). Prinsipnya, ikrar pernikahan adalah sebuah 
kontrak antara dua individu untuk mempertahankan kesetiaan baik emosional mau pun seksual 
kepada satu sama lain hingga ajal memisahkan mereka (Platek & Shackelford, 2006). Sehingga 
pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 
membentuk sebuah keluarga yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. 

 Walau pun monogami adalah norma budaya bagi mayoritas pasangan menikah, terjadinya 
perselingkuhan nyatanya sudah tersebar luas (Treas & Giesen, 2000 dalam Kazemi & Javid, 2015). 
Terlihat bahwa tidak sedikit pasangan yang melakukan perselingkuhan di dalam hubungannya 
sehingga menimbulkan krisis pernikahan dan perceraian. 

 Semua orang, bahkan para ahli, bisa memiliki perbedaan dalam mendefinisikan 
perselingkuhan. Beberapa mendefinisikannya nyaris sebagai persetubuhan dengan seseorang yang 
bukan pasangannya namun yang lain mendefinisikannya secara lebih luas, misalnya aktivitas seksual 
atau emosional seperti menggoda dan berbagi rahasia (Bernstein, 2015). Infidelity atau 
perselingkuhan adalah sebuah pelanggaran kepercayaan yang menandakan kurangnya kesetiaan 
terhadap kewajiban moral kepada pasangannya (Ponzetti, 2003). Perselingkuhan dianggap sebagai 
bentuk utama dari pengkhianatan, dimana umumnya perselingkungan juga didefinisikan sebagai 
tindakan seksual di luar hubungan yang sedang dijalani atau suatu ikatan pernikahan (Merkle & 
Richardson, 2000). Perselingkuhan adalah perasaan atau perilaku yang mengarah bertentangan 
dengan harapan pasangan mengenai eksklusifitas hubungannya (Ponzetti, 2003). Bird & Melville 
(1994 dalam Sari, 2012) juga menyatakan bahwa perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan 
oleh salah satu pasangan yang telah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan pasangannya 
secara resmi. Singh, Pal, dan Kunwar (2009 dalam Sari, 2012) juga mendefinisikan perselingkuhan 
tidak jauh berbeda, bahwa perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh individu yang telah 
menikah dengan seseorang yang bukan pasangan resmi yang terikat dalam pernikahan. Pada 
penelitian ini, perselingkuhan didefinisikan sebagai hubungan interpersonal antara laki-laki dan 
perempuan di luar pasangan sahnya yang melibatkan ketertarikan emosional atau pun seksual. 

 Berdasarkan penelitian, 90% dari seluruh perceraian melibatkan perselingkuhan dan sekitar 
10% pasangan menikah pernah terlibat dalam hubungan seks di luar pernikahan mereka (Zare, 2011).  
Peneliti dari University of Washington juga menemukan bahwa tingkat perselingkuhan pada laki-laki 
diatas 60 tahun meningkat dari 20% pada tahun 1991 menjadi 28% pada tahun 2006, sedangkan 
untuk perempuan di atas 60 tahun meningkat dari 5% pada tahun 1991 menjadi 15% pada tahun 2006 
(Barker, 2011 dalam Zare, 2011). Menurut survey oleh terapis pernikahan dan pasangan, diperkirakan 
sebanyak 30% hingga 40% perempuan berselingkuh dari pasangannya, dan laki-laki sebanyak 50% 
(Ali & Miller, 2004 dalam Howe, 2012). Sedangkan menurut Langer et al. (2008 dalam Kazemi & Javid, 
2015), dalam penelitian besar di Amerika Serikat pada individu yang telah menikah, 25% laki-laki 
menikah dan 15% perempuan menikah pernah melakukan perselingkuhan. Hasil-hasil penelitian 
tersebut cukup membuktikan bahwa kasus perselingkuhan sudah cukup marak, walau pun di sisi lain 
kesetiaan juga masih menjadi nilai dan norma mayoritas masyarakat dalam menjalin hubungan 
pernikahan. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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 Terdapat beberapa faktor mengapa seseorang terlibat dalam perselingkuhan yang dijelaskan 
oleh Bernstein (2015), yaitu jenis kelamin, usia, kesempatan, ketidakpuasan hubungan, kepribadian, 
prior experience. Laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terlibat dalam 
perselingkuhan. Usia tertentu juga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terlibat dalam 
perselingkuhan yang dapat dikarenakan fokusnya yang tidak sedang pada keluarga atau karier. 
Ketidakpuasan pada hubungan pernikahan mampu membuat seseorang terlibat dalam perselingkuhan, 
hal ini bisa terjadi saat pernikahan sedang dalam masa krisis. Kepribadian tertentu seperti 
agreeableness dan conscientiousness yang rendah juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi 
dibandingkan kepribadian yang lain untuk terlibat dalam perselingkuhan. Prior experience atau 
pengalaman terlibat perselingkuhan baik sebagai pelaku atau korban mampu menjadi penyebab 
seseorang terlibat ke dalam sebuah hubungan perselingkuhan. 

Pengaruh prior experience atau pengalaman berselingkuh pada individu salah satunya adalah 
bagaimana seseorang menyikapi perselingkuhan secara umum. Sikap terhadap perselingkuhan adalah 
pemikiran, perasaan dan perilaku seseorang terhadap perselingkuhan. Hal ini didukung oleh 
pernyataan Sharpe, Walters dan Goren (2013) pada penelitiannya yang mengatakan bahwa 
pengalaman beselingkuh adalah indikator kuat sikap terhadap perselingkuhan. Pada penelitian 
tersebut pula ditemukan bahwa responden yang tidak memiliki pengalaman berselingkuh 
berpandangan perselingkuhan secara umum tidak dapat diterima. Penelitian Solstad dan Mucic (1999) 
juga menemukan hal yang tidak berbeda, yaitu orang-orang yang pernah berselingkuh lebih menerima 
perselingkuhan. Solstad dan Mucic (1999) juga menyatakan bahwa tingkat keterbukaan yang tinggi 
terhadap perselingkuhan tampak baik pada individu yang pernah terlibat dalam perselingkuhan mau 
pun yang tidak pernah, tetapi tingkat penerimaan atau persetujuan akan perselingkuhan lebih tinggi 
pada individu yang pernah terlibat dalam perselingkuhan. Sebesar 90% pasangan suami istri di 
Amerika yang pernah terlibat dalam berbagai bentuk perselingkuhan merasa bahwa terdapat kondisi 
dimana perilaku berselingkuh dibenarkan (Glass & Wright, 1992 dalam Tsapelas, Fisher & Aron, 
2010). 

M E T O D E  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini 
termasuk ke dalam cross sectional. Model penelitian ini adalah komparatif, karena penelitian ini ingin 
menguji apakah terdapat perbedaan sikap terhadap perselingkuhan ditinjau dari prior experience pada 
individu yang sudah menikah. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja pria dan wanita; telah 
menikah; tidak poligami. Teknik pengambilan data menggunakan metode survey dengan kuesioner. 
Sikap terhadap perselingkuhan diukur menggunakan Skala Sikap Terhadap Perselingkuhan oleh 
Whatley (2006). Prior experience akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu pernah terlibat dalam 
perselingkuhan dan tidak pernah terlibat dalam perselingkuhan.Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Mann-Whitney Test, yang dibantu dengan SPSS Statistics 24 for iOS.  

 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Tabel 1. Gambaran Subjek Penelitian (N=175) 

 Jumlah (N) Persentase (%) 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 83 47,4% 
Perempuan 92 52,6% 
Usia 
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18-40 89 50,9% 
40-65 86 49,1% 
Tingkat Penghasilan 
< 2.600.000 28 16% 
2.600.000 – 6.000.000 48 27,4% 
> 6.000.000 99 56,6% 
Tingkat Pendidikan 
SMA 14 8% 
Perguruan Tinggi 161 92% 
Prior Experience 
Pernah Terlibat 56 32% 
Tidak Pernah Terlibat 119 68% 
 

 Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 92 orang (52,6%) berjenis kelamin perempuan, 

dan 83 orang (47,4%) berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan usia, penulis membagi data usia 

responden yang didasarkan pada teori Tahap Perkembangan dari Erikson (1968 dalam 

Santrock, 2011). Terdapat 88 subjek berusia 18-40 tahun (50,9%), dan sebanyak 86 subjek 

berusia 40-65 (49,1%). Berdasarkan tingkat penghasilan, sebanyak 28 subjek (16%) memiliki 

penghasilan per bulan di bawah Rp. 2.600.000, 48 subjek (27,4%) memiliki penghasilan per 

bulan Rp. 2.600.000 – Rp. 6.000.000, dan sebanyak 99 subjek (56,6%) memiliki penghasilan 

per bulan di atas Rp. 6.000.000. Berdasarkan tingkat pendidikannya, diketahui bahwa 

sebanyak 14 subjek (8%) berpendidikan hingga SMA, dan sisanya sebanyak 161 subjek (92%) 

berpendidikan hingga Perguruan Tinggi. Terakhir, berdasarkan prior experience-nya, terdapat 

56 orang (32%) pernah terlibat perselingkuhan dan 119 orang (68%) tidak pernah terlibat 

perselingkuhan. 

Tabel 2. Hasil Uji Perbedaan 

Sikap Terhadap 
Perselingkuhan dengan 
Prior Experience (Mann 

Whitney U Test) 

Nilai Signifikansi 0,000 

Mean 
Pernah Terlibat 108,09 

Tidak Pernah Terlibat 78,55 

Sikap Terhadap 
Perselingkuhan dengan 

Jenis Kelamin (Mann 
Whitney U Test) 

Nilai Signifikansi 0,001 

Mean Laki-laki 101,54 

 Perempuan 75,78 

Sikap Terhadap Nilai Signifikansi 0,034 
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Perselingkuhan dengan 
Tingkat Pendidikan 

(Mann Whitney U Test) 
Mean 

SMA 115,54 

Perguruan Tinggi 85,61 

Sikap Terhadap 
Perselingkuhan dengan 
Usia (Mann Whitney U 

Test) 

Nilai Signifikansi 0,393 

Mean 
18-40 91,21 

41-65 84,68 

Sikap Terhadap 
Perselingkuhan dengan 

Tingkat Penghasilan 
(Kruskal Wallis Test) 

Nilai Signifikansi 0,219 

Mean 

< Rp. 2.600.000 73, 80 

Rp. 2.600.000 – Rp. 
6.000.000 

94,54 

> Rp. 6.000.000 88,84 
 

 Berdasarkan tabel di atas, hasil uji beda yang menghasilkan nilai signifikan (α = 0,05) 

ialah prior experience (p=0,000), jenis kelamin  (p=0,001) dan tingkat pendidikan (p=0,034). 

Sedangkan usia (p=0,393) dan tingkat penghasilan (p=0,219) tidak menghasilkan nilai yang 

signifikan. 

D I S K U S I  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap terhadap 

perselingkuhan ditinjau dari prior experience pada individu yang telah menikah. Dengan 

mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap terhadap perselingkuhan ditinjau dari prior 

experience individu, masyarakat terutama psikolog atau konselor pernikahan mendapat 

pengetahuan tambahan sehingga harapannya akan mampu membantu mencari jalan keluar 

dari permasalahan perselingkuhan dalam pernikahan. 

Dari hasil data yang diperoleh, skor paling rendah adalah 12, skor paling tinggi adalah 

68 dan rata-rata skor sikap terhadap perselingkuhan pada seluruh subjek cukup rendah yaitu 

23,75. Artinya sebagian besar subjek memiliki sikap negatif terhadap perselingkuhan, baik 

subjek yang memiliki pengalaman terlibat dalam perselingkuhan mau pun subjek yang tidak 

memiliki pengalaman terlibat dalam perselingkuhan. Hal ini dapat dikarenakan masyarakat 

Indonesia yang masih berpegang teguh pada norma yang berlaku. 
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Berdasarkan hasil analisis menggunakan Mann-Whitney U Test, terdapat perbedaan 

terkait sikap terhadap perselingkuhan antara individu menikah yang pernah terlibat dalam 

perselingkuhan dengan individu menikah yang tidak pernah terlibat dalam perselingkuhan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 (p Sig. <0,05) yang artinya Ha diterima 

Ho ditolak. Dari hasil analisis tersebut juga ditemukan bahwa kelompok responden yang 

memiliki pengalaman terlibat dalam perselingkuhan, memiliki skor mean yang lebih tinggi 

dibandingkan kelompok responden yang tidak memiliki pengalaman terlibat dalam 

perselingkuhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang pernah terlibat 

perselingkuhan memiliki sikap yang lebih positif terhadap perselingkuhan. 

 Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan beberapa penemuan tambahan, yaitu 

terdapat perbedaan sikap terhadap perselingkuhan ditinjau dari jenis kelamin (p=0,001) dan 

tingkat pendidikan (p=0,034) pada individu yang telah menikah. Tidak ada perbedaan sikap 

yang signifikan ditinjau dari usia (p=0,393) dan tingkat penghasilan (0,219). Kelompok 

responden laki-laki memiliki skor mean yang lebih tinggi dibandingkan kelompok responden 

perempuan. Hal ini berarti, laki-laki memiliki sikap yang lebih positif terhadap perselingkuhan 

dibandingkan perempuan. Pada penelitian sebelumnya ditemukan juga hasil yang signifikan 

pada perbedaan sikap terhadap perselingkuhan ditinjau dari jenis kelamin, bahwa laki-laki 

memiliki sikap yang lebih positif dibandingkan perempuan (Whatley, 2006). Kelompok laki-

laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam perselingkuhan karena 

mereka merasa tidak puas akan pemenuhan kebutuhan seksual mereka atau karena senang 

mencari variasi seksual (Bernstein, 2015). 

 Berdasarkan Mann-Whitney U, tingkat pendidikan SMA lebih memiliki sikap yang 

positif atau terbuka akan perselingkuhan. Hal ini mendukung penelitian-penelitian 

sebelumnya yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan sikap terhadap perselingkuhan 

ditinjau dari tingkat pendidikan pada individu yang telah menikah (Zare, 2011). Namun, pada 

hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa responden yang memiliki pendidikan 

perguruan tinggi memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan responden yang memiliki 

pendidikan SMA atau di bawahnya (Atkins, Baucom, & Jacobson, 2001) dan menurut Forste 

dan Tanfer (1996 dalam Zare, 2011), wanita yang memiliki latar belakang pendidikan lebih 
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tinggi dari pada pasangannya cenderung lebih tidak setia dibandingkan wanita yang memiliki 

latar belakang pendidikan lebih rendah dibandingkan pasangannya. Sedangkan pada 

penelitian ini ditemukan bahwa skor responden yang memiliki latar belakang pendidikan SMA 

lebih tinggi dibandingkan responden yang memiliki latar belakang pendidikan Perguruan 

Tinggi, yang berarti responden yang memiliki latar belakang pendidikan lebih rendah memiliki 

sikap lebih positif terhadap perselingkuhan dibandingkan yang memiliki latar belakang 

pendidikan lebih tinggi. Namun pendidikan juga berkaitan dengan intelektualitas seseorang. 

Menurut Satoshi Kanazawa, seorang psikolog dari London School of Economics and Political 

Science, semakin cerdas seseorang pria akan semakin kecil kemungkinannya ia akan 

berselingkuh dari pasangannya, dikarenakan pria yang memiliki IQ lebih tinggi lebih 

menghargai aspek eksklusifitas seksual dan hubungan monogami itu sendiri (Quamila, 2017). 

Sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi intelektualitasnya, maka 

semakin rendah sikapnya terhadap perselingkuhan dan kemungkinannya ia terlibat dalam 

perselingkuhan.  

S I M P U L A N  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan sikap terhadap perseligkuhan ditinjau dari prior experience pada 

individu yang telah menikah. Individu menikah yang pernah terlibat perselingkuhan memiliki 

sikap yang lebih positif dibandingkan individu menikah yang tidak pernah terlibat 

perselingkuhan. Hasil penelitian ini menjawab hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.  

 Pada penelitian ini pula ditemukan bahwa terdapat perbedaan sikap terhadap 

perselingkuhan ditinjau dari tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada individu yang telah 

menikah. Sikap individu menikah yang memiliki latar belakang pendidikan SMA lebih positif 

dibandingkan sikap individu menikah yang memiliki latar belakang pendidikan Perguruan 

Tinggi. Laki-laki juga ditemukan memiliki sikap yang lebih positif terhadap perselingkuhan 

dibandingkan perempuan. 

 Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Akan lebih baik apabila juga 

menggunakan metode kualitatif agar mendapat gambaran mengenai sikap seseorang terhadap 
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perselingkuhan ditinjau dari prior experience-nya serta dinamika di dalamnya. Peneliti 

selanjutnya juga dapat meninjau faktor lain seperti kepuasan perkawinan sebagai variable x. 

Selain itu, pencatatan indentitas seperti data demografis lebih lengkap, seperti domisili, agar 

lebih mengetahui gambaran karakteristik subjek dan dapat mengeneralisasikan sesuai dengan 

asal tempat tinggalnya. 
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