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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama 

lain, sehingga terdapat dorongan dalam diri untuk menjalin relasi dengan orang 

lain. Hal ini terlihat ketika individu mulai memasuki tahap emerging adult, yaitu 

usia 18-25 tahun (Arnett, 2000). Menurut Arnett (2000), emerging adult 

merupakan masa transisi antara remaja akhir menuju dewasa muda. Pada usia 

emerging adult, individu memiliki kesempatan untuk melakukan eksplorasi diri 

dalam percintaan, pekerjaan, dan pandangan mengenai dunia dibandingkan pada 

tahap perkembangan lainnya (Arnett, 2000). Menurut Arnett (2000), dalam 

menjalin relasi dengan lawan jenis, emerging adult menjadi lebih intim dan serius. 

Hal ini akan dapat membantu individu mempersiapkan diri ke tahap pernikahan. 

 Menurut Erikson (dalam Papalia, 2007), individu akan mulai memasuki 

tahap intimacy ketika tumbuh dewasa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam tahap intimacy yaitu dengan membangun hubungan 

romantis seperti berpacaran. Pacaran merupakan hal yang penting dalam emerging 

adult, karena pada tahap ini mulai terbentuk komitmen antar pasangan (Arnett, 

2014). Menurut DeGenova dan Rice (dalam El-Hakim, 2014) pacaran adalah 

hubungan antara dua orang yang bertemu dan melakukan berbagai kegiatan 

bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Pacaran juga merupakan 

suatu proses yang dilakukan untuk memilih pasangan (Turner & Helms dalam 

Asriana & Ratnasari, 2012). Komponen-komponen pacaran menurut Karsner 
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(dalam Qiem, 2015) terdiri dari saling percaya (trust each other), komunikasi 

(communicate your self), keintiman (keep the romance alive) dan meningkatkan 

komitmen (increase commitment). 

Dalam berpacaran, individu akan mengalami berbagai proses untuk lebih 

mengenal pasangannya. Selama proses saling mengenal, setiap individu akan 

membuka informasi mengenai dirinya kepada pasangan. Untuk dapat melakukan 

hal ini, diperlukan adanya keadaan berupa rasa percaya (trust). Menurut Morrow 

(dalam Winayanti & Widiasavitri, 2016) trust memiliki peranan penting dalam 

suatu hubungan karena dapat menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan. Trust 

juga merupakan suatu keadaan di mana terdapat rasa aman dan saling terbuka 

terhadap pasangan. Rempel dan Holmes (1989) menyatakan bahwa trust 

merupakan suatu keyakinan, kepedulian terhadap pasangan, dan merupakan 

kekuatan dalam hubungan. Menurut Rempel, Holmes, dan Zanna (1985), 

keyakinan individu terhadap perilaku pasangan dapat diprediksi berdasarkan 

pengalaman dari interaksi yang dilakukan dalam hubungan (predictability), 

semakin sering individu melakukan interaksi dengan pasangannya maka individu 

akan lebih mengenal dan dapat melihat perilaku pasangannya. Selain itu, individu 

juga meyakini bahwa pasangan dapat diandalkan (dependability) dalam segala hal 

dan akan selalu menjaga komitmen serta kesetiaan (faith). 

Sebaliknya, menurut Karsner (dalam Qiem, 2015) jika pasangan 

cenderung kurang memiliki rasa percaya (trust), komunikasi, keintiman, dan 

komitmen, maka hal ini akan memengaruhi munculnya cemburu. Dalam 

menjalani suatu hubungan, cemburu merupakan hal yang sangat wajar dialami 

oleh pasangan (Buunk & Sharpsteen, dalam Baron & Bryne, 1997), akan tetapi 
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cemburu terkadang juga dapat menjadi masalah dalam suatu hubungan. Salah satu 

topik kecemburuan yang berakibat fatal terjadi pada kasus bunuh diri yang 

dilakukan oleh seorang pria berusia 18 tahun. Sebelumnya diketahui bahwa 

hubungan pasangan ini sangat mesra terlihat dari postingan di media sosial. Selain 

itu, hubungan mereka juga telah diketahui oleh keluarga masing-masing. Namun, 

peristiwa tersebut dipicu oleh adanya perasaan terjadi cemburu terhadap 

kekasihnya yang melakukan komunikasi melalui telepon dengan seseorang 

(Gunawan, H., 2017). Hal tersebut merupakan salah satu contoh nyata dari 

dampak buruk kecemburuan yang berlebihan dari seseorang.  

Menurut Surbakti (2009), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rasa 

cemburu seperti adanya pihak ketiga, meragukan kesetiaan, takut kehilangan, dan 

berkaitan dengan kepribadian individu. Hal ini sejalan dengan dengan hasil survei 

awal yang dilakukan peneliti kepada beberapa responden kategori usia emerging 

adult (18-25 tahun). Survei yang peneliti lakukan pada bulan Februari dan Maret 

2017 terhadap 57 responden menunjukkan bahwa sebagian besar (84%) dari 

responden mengalami cemburu. Hal tersebut disebabkan karena adanya kedekatan 

pasangan dengan lawan jenis (47%), pasangan yang cuek, dan kurang perhatian 

sehingga membuat responden menjadi khawatir dan merasa takut pasangannya 

menjadi lebih tertarik dengan orang lain. White dan Mullen (dalam Harris & 

Darby, 2010) menyatakan bahwa cemburu merupakan suatu perilaku, pikiran, dan 

emosi yang dihasilkan berdasarkan persepsi akan ancaman atau bahaya terhadap 

diri dan hubungan romantis dengan saingan yang nyata atau yang berpotensi 

menyebabkan cemburu. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Wreen (1989) bahwa 
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cemburu merupakan fear of loss di mana secara spesifik takut kehilangan cinta 

atau afeksi.  

White dan Mullen (dalam Baron & Byrne, 1994) menyatakan bahwa 

kecemburuan akan sering dijumpai ketika adanya ketertarikan pasangan dengan 

orang lain. Pada saat responden merasa cemburu dengan pasangannya, 

berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan hal tersebut menimbulkan rasa 

khawatir (38%), sedih (36%), marah (40%), dan kecewa (27%) yang kemudian 

mengakibatkan hubungan antara responden dengan pasangannya menjadi 

renggang (komunikasi personal, Februari & Maret, 2017).  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, dampak yang paling menonjol 

adalah responden menjadi khawatir dengan pasangannya, terjadi kesalahan dalam 

berkomunikasi, dan membuat hubungan menjadi renggang.  Namun, meskipun 

demikian hal tersebut tidak membuat responden menjadi kurang percaya terhadap 

pasangannya. Mayoritas dari responden yang pernah merasa cemburu dengan 

pasangannya justru mengatakan bahwa mereka cukup percaya dengan 

pasangannya (47%). Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari survei 

awal yang dilakukan peneliti adalah responden yang pernah merasa cemburu 

dengan pasangannya tetap memiliki trust. Namun, hal tersebut bertolak belakang 

dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa ketika rasa cemburu 

seseorang tinggi maka individu akan lebih cenderung kurang percaya terhadap 

pasangannya (Daiton, 2001). Oleh sebab itu, dengan menemukan adanya 

perbedaan hasil survei awal yang dilakukan peneliti dengan penelitian 

sebelumnya, maka peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai hubungan antara 

trust dan jealousy pada emerging adult yang berpacaran.  
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1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi 

pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: apakah terdapat hubungan antara rasa 

percaya (trust) dan perasaan cemburu (jealousy) pada emerging adult yang 

berpacaran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis hubungan 

antara rasa percaya (trust) dan perasaan cemburu (jealousy) pada emerging adult 

yang berpacaran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

sumbangsih yang berarti secara teoritis pada bidang ilmu Psikologi, 

khususnya Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan mengenai hubungan 

antara trust dan jealousy pada emerging adult yang berpacaran. Penelitian ini 

diharapkan juga dapat digunakan oleh peneliti lain untuk melengkapi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan relationship. 

2. Secara praktis, penelitian ini dilakukan untuk  

a) Bagi emerging adult 

Melalui penelitian ini, emerging adult dapat memperoleh informasi 

mengenai gambaran trust dan jealousy dalam menjalani hubungan 

romantis atau pacaran. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
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setiap emerging adult dalam memilih pasangan di waktu yang akan 

datang. 

b) Bagi emerging adult yang menjalani hubungan romantis 

Manfaat bagi emerging adult yang sedang menjalani hubungan 

romantis atau pacaran yaitu diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai pentingnya trust dalam menjalani suatu hubungan. Selain itu, 

manfaat bagi emerging adult yang sedang menjalani hubungan romantis 

atau pacaran diharapkan dapat memperkuat pondasi dalam hubungan.   
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