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 Hasil review yang dilakukan pada banyak penelitian dari seluruh dunia 

menunjukkan terdapat sebesar 90% dari seluruh perceraian melibatkan 

perselingkuhan dan sekitar 10% pasangan menikah pernah terlibat dalam 

hubungan seks di luar pernikahan mereka (Zare, 2011).  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 oleh 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 dan menghasilkan taraf 

signifikansi 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. Namun tidak terdapat perbedaan sikap 

terhadap perselingkuhan ditinjau dari tingkat penghasilan (Sig.: 0,219) dan usia 

(Sig.: 0,243). 

 

Kata Kunci: pernikahan, sikap terhadap perselingkuhan, prior experience. 
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