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kata kunci : perselingkuhan wanita pada usi
Abstraksi :
Pada usia pernikahn lebih dari 10 tahun sangat rentan dengan perselingkuhan hal
itu di sebabkan Menurunnya kepuasan perkawinan pasangan suami-isteri diusia
perkawinan sekitar 10 dan belasan tahun, mungkin sesuai dengan masalah
perkawinan dapat timbul pada usia pernikahan lebih dari 10 tahun karena
memang waktu yang lama dan panjang, pasangan sudah mengetahui baik dan
buruk sifat/perilaku yang dimiliki pasangannya dan kebiasaankebiasaan yang
dilakukan, karena itu tidak jarang pasangan terjebak dalam kehidupan yang rutin
dan membosankan. Terlebih lagi Secara umum wanita (isteri) cenderung untuk
melakukan perselingkuhan dengan alasan-alasan emosional dan kecemburuan
karena wanita lebih merespon akan adanya indikasi-indikasi komitmen
emosional antara partnernya dengan orang lain. Wanita yang terlibat dalam
perselingkuhan mencari suatu hubungan yang memberi mereka keintiman
emosional. Selain itu berdasarkan banyak kasus yang ditangani di lembaga
konsultasi wanita, selingkuh disebabkan oleh suami yang ternyata kurang
memiliki perasaan romantis dan kemesraan. Kekurangan yang didapati pada
diri pasangan hidupnya itulah yang membuat wanita memutuskan untuk
mendapatkan apa yang tidak diperolehnya pada lelaki lain Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran perselingkuhan yang dilakukan oleh
wanita yang telah menikah lebih dari 10 tahun, faktor penyebabnya , serta
gambaran komponen cinta pada wanita yang menikah lebih dari 10 tahun.
Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus, dimana dalam penelitian ini
menggunakan metode wawancara yang sangat umum serta metode observasi
yang sistematik. Subjek penelitian ini adalah seorang wanita yang sudah
menikah selama lebih dari 10 tahun, melakukan perselingkuhan minimal selama
1 tahun terakhir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
diketahui bahwa subjek berselingkuh selama 1 tahun terakhir dengan teman
fitnesnya, alasan subjek berselingkuh ingin balas dendam,dan merasa kesepian,

komponen cinta subjek dengan suami berubah.

