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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan tidak hanya 

melibatkan pasangan yang akan berkomitmen untuk membina rumah tangga, 

namun juga melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak. Menurut 

Duvall dan Miller (1985) perkawinan dapat dilihat sebagai suatu hubungan antara 

dua individu serta cara berkomunikasi sebagai bentuk interaksi antara pria dan 

wanita yang sifatnya paling intim dan cenderung diperhatikan oleh pasangan.  

Menurut Bachtiar (2004) perkawinan 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 kedua belah pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, 

bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.  

Sawitri (2005) mengatakan bahwa setiap perkawinan terdiri dari dua 

individu yang unik dan setiap individu memiliki sejarah dari pengalaman, 

memori, dan cara bertingkah laku. Kepribadian dari masing-masing pasangan 

tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor genetik, fisiologis, psikologis, 

sosial, dan budaya yang dibawa sejak lahir, sehingga ketika dua individu tersebut 

menyatu dalam ikatan perkawinan, pasangan tersebut harus mampu menyatukan 

perbedaan yang mendasar dalam hubungan romantis dengan harmonis.  
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Dalam sebuah hubungan romantis dibutuhkan komunikasi dan interaksi 

yang intens dengan pasangan. Baumeister dan Leary (dalam Miller dkk, 2007) 

menyatakan bahwa seseorang membutuhkan interaksi yang teratur dan 

menyenangkan dengan pasangan dalam hubungan yang sedang berlangsung. 

Kegiatan berkomunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan tatap 

muka maupun melalui alat komunikasi yang ada. Perkembangan teknologi yang 

ada sekarang ini memang dapat membangun relasi dengan orang lain secara luas 

dan tidak mengenal batasan wilayah. Salah satu produk teknologi tersebut adalah 

situs jejaring sosial, yang merupakan sarana untuk berinteraksi serta dapat 

menghubungkan dengan orang lain melalui dunia maya yang mempermudah 

berbagai hal.  

Pada saat ini situs jejaring sosial yang paling popular adalah facebook 

yang dirintis oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004. Facebook memberikan 

layanan pada pengguna untuk tetap berhubungan dengan keluarga, teman, dapat 

bertemu dan berhubungan dengan teman lama, berkenalan dengan teman dari 

sahabat, serta berkenalan dengan orang yang belum pernah dikenal sebelumnya. 

Selain itu facebook dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

orang yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal (Ofcorn, 2007).  

Pada akhir tahun 2012 ada 65.000.000 orang pengguna aktif facebook di 

Indonesia. Didominasi oleh pria dengan persentase sebesar 59% dan sisanya 41% 

wanita. Pengguna facebook dengan rentang usia 18-24 tahun diposisi pertama dan 

25-34 tahun di posisi kedua. Dari survei yang pernah dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2012, mengungkap 
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bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi oleh pengguna dengan rentang 

usia antara 12-34 tahun. Serta dari analisis tersebut tidak heran apabila jejaring 

sosial facebook masih memiliki daya tarik besar di Indonesia (Susanto, 2013).  

Adanya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain secara luas maka 

seseorang akan cenderung memiliki keinginan menggunakan facebook untuk tetap 

berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Walgito (2003) manusia sebagai 

makhluk sosial yang mempunyai suatu dorongan untuk mengadakan hubungan 

dengan orang lain. Adanya dorongan atau motif sosial pada manusia inilah yang 

membuat manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan suatu hubungan 

atau mengadakan interaksi sosial.  

Kemudahan yang diperoleh dari facebook untuk berinteraksi dengan orang 

lain secara tidak langsung dan hanya dengan mengupdate secara online untuk 

mengungkapkan pikirannya membuat seseorang lebih tertarik memilih 

menggunakan jejaring sosial tersebut. Facebook telah mengubah cara berinteraksi 

seseorang, keadaan tersebut yang membuat pasangan merasa cemburu, karena 

seorang facebooker apabila sedang fokus dan asyik dengan facebook menjadi 

cenderung kurang peduli atau acuh dengan pasangannya.  

Menurut Muise, dkk (2009), facebook merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi cemburu, karena informasi yang ada dalam profil facebook 

menunjukkan bahwa individu dapat mengekspos informasi pada dirinya dan hal 

ini berpotensi memprovokasi atau membuat pasangan cemburu. Kecanduan dalam 

penggunaan facebook dapat menyebabkan cemburu pada pasangan sebab orang 

yang telah kecanduan akan mengatakan hal apapun di facebook bahkan yang 
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sifatnya sangat pribadi. Teman di facebook yang tidak diketahui atau dikenal 

pasangan apalagi yang berkaitan dengan masa lalu pasangan atau mantan pacar 

juga berpotensi menimbulkan kecemburuan. 

Penelitian dari Muise, dkk (2009) mengenai cemburu terhadap interaksi 

sosial di facebook dilakukan dengan subjek penelitian 308 mahasiswa mulai usia 

17 – 24 tahun. Sebagian besar peserta yaitu 50,5% menjalani hubungan dengan 

serius, 12% menjalani hubungan dengan santai, 3,0% hidup dengan pasangan 

tetapi belum menikah, 0,7% menikah dan bercerai 0,3%, serta 33,6% single 

(lajang). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa peserta dalam sampel 

menghabiskan rata-rata 38,93 menit setiap hari dan diantaranya memiliki 25 

hingga 1000 teman-teman di facebook. Hampir semua subjek (92,1%) 

menjelaskan bahwa pasangan cenderung memiliki teman facebook yang tidak 

dikenalnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa facebook ditafsirkan sebagai 

penyebab kecemburuan dan memiliki dampak negatif dalam hubungan romantis.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada seorang istri yang 

berdomisili di Kota Surakarta, yang berinisial RI didapatkan respon bahwa 

pasangan memiliki facebook, dengan tujuan untuk bisnis dan sosial, ada teman 

facebook yang sudah dikenalnya namun ada juga teman facebook yang tidak 

dikenalnya, suami kalau sudah pegang handphone lama kelamaan senyum-

senyum sendiri dan terkadang sampai lupa kalau harus pergi dengan anak-anak. 

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang suami yang 

berdomisili di Kota Surakarta, yang berinisial R didapatkan respon bahwa 

pasangan memiliki facebook, dengan alasan supaya lebih mudah berinteraksi 



5 
 

dengan teman kerja dan arisan, istri sering update status dan upload foto di 

facebook, biasanya update dulu sebelum berangkat kerja, ketika liburan keluarga 

dan setelah mempraktekan suatu resep masakan supaya bisa di comment dan tetap 

berhubungan dengan teman-temannya.  

Menghadapi interaksi sosial dalam facebook yang cenderung berlebihan 

tersebut, maka memerlukan persepsi yang mampu menguatkan pasangan. 

Sarwono (2002) mendefiniskan bahwa persepsi merupakan proses pencarian  

informasi untuk dipahami. Alat untuk pencarian informasi tersebut adalah 

pengindraan (penglihatan, pendengaran, peraba, dan sebagainya), serta alat untuk 

memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Persepsi yang timbul karena adanya 

interaksi sosial seseorang dengan orang lain yang bukan pasangannya melalui 

facebook bisa berupa persepsi positif dan persepsi negatif. Ketika seorang 

pasangan mempersepsikan hubungan secara positif maka bertahanlah suatu 

hubungan baik. Sedangkan, pasangan yang mempersepsikan hubungan secara 

negatif maka akan merasa kurang diprioritaskan atau merasa diduakan. Persepsi 

negatif terhadap interaksi sosial yang muncul tersebut bisa menimbulkan 

kecemburuan pada pasangan yang disebabkan adanya kehadiran pihak ketiga yang 

identitasnya tidak jelas. Ze’ev dan Goussinsky (Hart dan Legerstee, 2010) 

menyatakan bahwa salah satu penyebab kecemburuan dimasa depan dapat terjadi 

di dunia maya.   

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan agama Surakarta, pada 

tahun 2012 - 2013 bulan Januari hingga bulan Mei faktor-faktor yang 

menyebabkan perceraian antara lain poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, 
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ekonomi, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan tidak ada 

keharmonisan. Pada tahun 2012 – 2013 bulan Januari hingga Mei tercatat 1.033 

kasus perceraian, terdapat 157 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya 

rasa cemburu dan gangguan pihak ketiga. Hal tersebut karena seseorang merasa 

pasangannya tidak setia, kurang perhatian, kurang romantis, kurang mensupport 

pasangan, jenuh, tidak saling percaya, terlalu banyak aktivitas atau kesibukan dan 

perbedaan sudut pandang atau perbedaan visi. Pihak ketiga yang kehadirannya 

tidak jelas juga mengancam suatu hubungan pasangan suami istri. Identitas yang 

tidak jelas dan cenderung ditutup-tutupi akan menimbulkan prasangka dan 

persepsi dari salah satu pasangan. Mengingat faktor tersebut menjadikan 

seseorang bercerai maka perlu adanya persepsi positif supaya menguatkan 

hubungan kedua pihak yang hubungannya menjadi renggang atau terputus karena 

adanya interaksi sosial salah satu pasangannya dengan orang lain yang 

identitasnya tidak jelas (Surbakti, 2009).  

Hubungan perkawinan tentu saja tidak semulus yang diduga sebelumya. 

Dalam menjalani suatu hubungan pasti banyak hal-hal yang menjadi faktor 

penghalang antara keduanya untuk menciptakan hubungan yang harmonis, salah 

satunya adalah munculnya kecemburuan (jealousy). Kecemburuan paling sering 

muncul diantara dua orang yang sedang terlibat dalam suatu hubungan romantis 

(Ahrndt, 2001).  

Berkembangnya rasa saling ketergantungan dalam hubungan percintaan 

dan memasuki tahapan hubungan yang semakin erat, yang pada satu sisi 

menjawab kebutuhan emosional satu sama lain, dan di sisi lain juga dapat berarti 
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mengalami perbedaan pendapat dengan suatu masalah yang menimbulkan 

ketegangan-ketegangan. Hal yang mungkin timbul seiring dengan berkembangnya 

komitmen antara lain rasa kecewa, kebohongan serta munculnya rasa cemburu 

(Widyarini, 2009). Demikian pula berdasarkan hasil penelitian oleh Knox dan 

Zusman terhadap 1319 mahasiswa Amerika diperoleh hasil 41,7% menyatakan 

dirinya sebagai orang yang pencemburu (Knox dan Schacht, 2010) 

Salovey (1991) berpendapat bahwa cemburu adalah emosi yang dialami 

ketika seseorang merasa hubungan dengan pasangan terancam dan mengakibatkan 

hilangnya kepemilikan, biasanya hal ini akan timbul apabila ada pihak ketiga 

dalam suatu hubungan tersebut. Menurut Surbakti (2009), rasa cemburu timbul 

karena ingin memiliki sendiri pasangannya dan perasaan terancam karena 

kehadiran orang lain dalam suatu hubungan. Saat mengalami rasa cemburu 

biasanya system rasionalnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. 

Kecemburuan merupakan salah satu racun terburuk untuk hubungan 

apapun. Dampak dari rasa tersebut adalah runtuhnya komunikasi yang baik antara 

pasangan yang menyebabkan munculnya berbagai alasan serta mengakibatkan 

adanya suatu perkelahian. Selain itu, kecemburuan yang terjadi pada salah satu 

pasangan karena berinteraksi dengan seseorang yang identitasnya tidak jelas juga 

bisa memperlihatkan seseorang menjadi kurang percaya diri dan munculnya rasa 

ketidakamanan pada dirinya. Hal ini yang akan mempengaruhi persepsi seorang 

pasangan terhadap interaksi sosial dalam facebook.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa apabila salah 

satu pasangan memiliki persepsi yang positif (baik) terhadap interaksi sosial 
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dalam facebook maka akan mengurangi kecemburuan dan kecurigaan yang 

menimbulkan perceraian pada pasangan suami istri. Seorang individu dewasa 

awal sudah mulai selektif dan membina hubungan yang intim hanya dengan 

orang-orang tertentu yang sepaham dengannya.   

Oleh karena itu penulis merumuskan suatu permasalahan berdasarkan latar 

belakang di atas, yaitu : “Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap interaksi 

sosial dalam facebook dengan kecemburuan pada pasangan?” Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai “Hubungan 

antara Persepsi terhadap Interaksi Sosial dalam Facebook dengan Kecemburuan 

pada pasangan.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi terhadap interaksi sosial dalam facebook dengan 

kecemburuan pada pasangan  

2. Tingkat persepsi terhadap interaksi sosial dalam facebook   

3. Tingkat kecemburuan pada pasangan   
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Pasangan suami istri. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

berpikir para pasangan suami istri akan pentingnya berinteraksi secara terbuka 

dan langsung. Selain itu dapat mengetahui bahwa jejaring sosial facebook 

sebagai salah satu sarana berinteraksi yang mempunyai pengaruh positif dan 

negatif, sehingga kedepannya dapat mempersepsikan interaksi yang dilakukan 

pasangan dengan baik agar tidak menimbulkan efek yang negatif dalam suatu 

hubungan romantis.   

2. Bidang psikologi. Diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu psikologi, 

khususnya bidang psikologi keluarga dan psikologi sosial, dan hasil penelitian 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses konseling keluarga 

dan perkawinan. 

3. Penelitian lain. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam 

pengembangan penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan tentang 

hubungan antara persepsi terhadap interaksi sosial dalam facebook dengan 

kecemburuan pada pasangan. 

 


