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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Di dalam hidup, seorang individu akan terus berkembang. Perkembangan 

tersebut tidak hanya terbatas secara fisik, namun juga secara psikologis, emosi, 

sosial, kognitif serta aspek-aspek lainnya. Salah satu tokoh yang secara 

fundamental menjelaskan mengenai tahapan perkembangan yang dialami oleh 

seorang individu adalah Erik Erikson. Erikson (1968; dalam Sigelman & Rider, 

2012) menyatakan bahwa salah satu tahapan perkembangan yang ada di dalam 

kehidupan seorang individu adalah tahapan dewasa awal dengan rentang usia 20-

40 tahun. Tahapan ini juga dikenal dengan sebutan Intimacy versus Isolation. 

Pada tahapan ini, individu belajar untuk mengembangkan hubungannya 

dengan orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Sesuai dengan pernyataan 

tersebut, Erikson juga menjelaskan bahwa hubungan romantis adalah hal yang 

penting bagi individu. Kesuksesan dalam tahapan ini juga menentukan kesuksesan 

perkembangan individu pada tahapan selanjutnya. Individu yang berhasil 

melewati tahapan dewasa awal cenderung dapat mengembangkan perasaan aman 

serta memiliki hubungan jangka panjang dan berkomitmen (Erikson, 1968; dalam 

Sigelman & Rider, 2012). Selain karena alasan perkembangan, pada dasarnya, 

natur manusia adalah makhluk sosial (Myers, 2014). Tidak ada satu pun individu 

yang dapat hidup seorang diri. Hal ini lebih lagi menjelaskan mengapa 

keterlibatan individu di dalam suatu hubungan romantis adalah hal yang esensial 

bagi seorang individu. Melihat hal tersebut, maka hubungan romantis seperti 
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pernikahan adalah suatu tahapan yang akan dilalui oleh sebagian besar individu 

(Arnett, 2000). 

Shulman dan Scharf (2000) mengemukakan bahwa hubungan romantis 

adalah suatu hubungan unik yang di dalamnya terdapat peningkatan dalam relasi 

serta keintiman. Tuval-Mashiach dan Shulman (2006; dalam Shulman & 

Connolly, 2013) menyatakan bahwa dalam suatu hubungan romantis, kedua 

individu akan belajar untuk lebih mengenal dan memahami satu sama lain. Hal ini 

dapat mendekatkan kedua individu, namun di saat yang sama dapat membuat 

kedua individu menemukan celah untuk berkonflik karena adanya perbedaan nilai, 

sikap maupun kepribadian.  Apabila pasangan tidak dapat menangani berbagai 

masalah yang muncul di dalam suatu hubungan secara efektif, hubungan tersebut 

dapat berakhir (Carver, Joyner, & Udry, 2003; Shulman, Davila, & Shachar-

Shapira, 2011; dalam Shulman & Connolly, 2013). 

Terdapat situs resmi Washington Post yang membahas mengenai 

persentase pasangan yang bercerai di Amerika (Ferdman, 2016). Situs tersebut 

mengangkat suatu penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Michael Rosenfeld, 

seorang sosiolog dari Universitas Stanford di California, Amerika. Penelitian ini 

dimulai pada tahun 2009 dan meneliti lebih dari 3,000 pasangan yang sedang 

berada di dalam hubungan romantis seperti pernikahan. Melalui penelitian 

tersebut, Rosenfeld menemukan bahwa satu sampai lima tahun pertama dalam 

hubungan pernikahan adalah masa-masa yang cukup ‘rawan’ bagi pasangan. Pada 

masa tersebut, pasangan yang baru saja belajar untuk saling mengenal satu dengan 

yang lain dapat mengalami permasalahan-permasalahan yang membuat pasangan 

memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang sedang dijalani. Data statistik yang 
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didapatkan oleh Rosenfeld (2016) menyatakan bahwa 60% dari pasangan yang 

sedang menjalin hubungan memutuskan untuk mengakhiri hubungan atau bercerai 

bahkan sebelum satu tahun masa berlangsungnya hubungan. 

Di sisi lain, Johnson et al. (2002) pada penelitiannya mengadakan survei 

besar terhadap 2000 individu yang telah bercerai di Oklahoma, Amerika dan 

menemukan tiga alasan utama mengapa pasangan bercerai adalah terlalu 

banyaknya konflik, kurangnya komitmen dan juga perselingkuhan. Selain itu, 

Scott, Rhoades, Stanley, Allen, dan  Markman (2013) juga melakukan wawancara 

terhadap 52 individu yang telah bercerai untuk mengetahui alasan-alasan mengapa 

mereka memutuskan untuk bercerai. Tiga hal yang menjadi alasan utama adalah 

banyaknya konflik di dalam pernikahan, kurangnya komitmen, serta adanya 

perselingkuhan. 

Fenomena di atas juga didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik 

Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat kenaikan jumlah kasus perceraian di 

seluruh daerah di Indonesia, yaitu sebanyak 189,920 kasus dari tahun 2007-2016. 

Perceraian di Indonesia pun disebabkan oleh banyaknya hal, terutama 

ketidakharmonisan dan juga berbagai konflik yang tidak terselesaikan dengan baik 

(Srinahyanti, 2018). Menarik garis lurus dari segala fenomena yang ada, alasan 

utama yang menyebabkan pasangan bercerai adalah bagaimana konflik atau 

permasalahan yang terjadi tidak dapat ditangani  dengan baik sehingga 

menyebabkan pasangan memilih untuk melakukan perceraian. 

Perceraian sendiri adalah suatu peristiwa yang tergolong ke dalam major 

life events yang berarti perceraian dapat mengubah kehidupan seseorang. Amato 

(2012) menjelaskan perceraian dapat mengubah kehidupan seseorang karena pada 
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peristiwa tersebut, individu dapat merasakan kehilangan berbagai keuntungan 

yang mereka dapatkan dari pernikahan seperti dukungan emosional, 

companionship dan juga keamanan secara ekonomi. Di sisi lain, peristiwa 

perceraian juga mendatangkan berbagai macam masalah atau stressor lain seperti 

masalah keuangan, penyesuaian diri menghadapi kondisi baru, masalah 

pengasuhan anak dan banyak hal-hal lainnya. Pada penelitian yang dilakukan 

guna membandingkan individu yang sudah bercerai dan masih dalam hubungan 

pernikahan, diketahui bahwa individu yang pernah bercerai melaporkan bahwa 

mereka lebih tidak bahagia, menunjukan gejala depresi, terisolasi secara sosial, 

lebih mungkin mengalami masalah secara berturut-turut dan juga mengalami 

penurunan kesehatan yang cukup drastis (e.g., Bierman, Fazio, & Milkie, 2006; 

Hetherington, 2003; Wood, Goesling, & Avellar, 2007; dalam Amato, 2012). 

Berdasarkan dampak-dampak yang terjadi pasca perceraian, peneliti melihat 

bahwa perceraian secara umum cenderung memberikan dampak yang kurang baik 

kepada individu maupun lingkungan sekitar individu. 

Peneliti melihat bahwa studi yang ada tidak hanya berbicara mengenai 

pasangan-pasangan yang bercerai. Rosenfeld di dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa tetap ada pasangan-pasangan yang berhasil melewati tahap 

rawan dan tetap memilih untuk menjalin hubungan bersama (Ferdman, 2016). 

Pada kenyataannya pun tetap ada pasangan yang dapat mempertahankan 

hubungan pernikahan terlepas dari segala konflik, rintangan ataupun 

permasalahan yang muncul.  

Peneliti kemudian melihat apa yang membuat pasangan dapat bertahan 

menghadapi konflik dan masalah di dalam hubungan mereka. Timmons, Arbel, 
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dan Margolin (2017) menyatakan bahwa konflik atau masalah yang terjadi dalam 

hubungan pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan kenaikan tingkat 

stress pada individu. Selye (1959; dalam Schneiderman, Ironson, & Siegel, 2005) 

menyatakan bahwa stress sendiri merupakan suatu kondisi dimana seseorang 

mengalami suatu kejadian yang membuatnya tidak dapat mempertahankan kondisi 

‘seimbang’ pada dirinya. Oleh sebab itulah seseorang yang mempersepsikan 

banyaknya stressor akan cenderung memiliki sense of well-being yang kurang 

baik, mood yang kerap berubah, begitu pula dengan kesehatan yang kurang baik 

serta perilaku yang cenderung disfungsional (Schneiderman, Ironson & Siegel, 

2005). Oleh karena banyaknya stressor yang ada, akan sangat mungkin bagi 

seseorang untuk berada di dalam kondisi stress. Hal yang kemudian dapat 

dilakukan oleh individu adalah melindungi diri agar dapat berfungsi secara normal 

dengan cara melakukan strategi coping stress. 

Coping strategies sendiri adalah suatu proses dinamis dan subjektif yang 

dimiliki oleh setiap individu ketika ia menilai stressor dari lingkungan lalu 

menimbang reaksi seperti apa yang akan dikeluarkannya untuk dapat bertahan dan 

beradaptasi (Folkman & Lazarus, 1984). Coping strategies sendiri memiliki dua 

fungsi yaitu problem-focused coping dan emotion-focused coping.  

Di dalam hubungan romantis seperti pernikahan, masalah yang terjadi 

cukup melibatkan pasangan. Simpson dan Rholes (2017) menjelaskan bahwa 

bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan efektif, 

melibatkan pasangan dalam penyelesaian masalah, menjadi lebih dekat dengan 

pasangan secara emosi dan juga fisik, dapat mengandalkan pasangannya, serta 

mendapatkan dukungan secara emosi, dapat dikaitkan dengan salah satu fokus 
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coping yang ada, yaitu problem-focused coping di dalam hubungan. Fokus coping 

ini memperlihatkan bagaimana kedekatan dengan pasangan atau intimacy dapat 

menjadi salah satu hal yang yang mendukung. Tanpa intimacy di dalam suatu 

hubungan, cenderung sulit bagi pasangan untuk dapat mendiskusikan masalah, 

perasaan dan hal yang terjadi di dalam hubungan dengan nyaman (Simpson & 

Rholes, 2017).  Hanya saja, pembentukan intimacy dalam suatu hubungan seperti 

pernikahan tidak terjadi begitu saja. Bartholomew (1990) di dalam teori klasiknya 

menyatakan kedekatan atau intimacy di dalam suatu relasi berhubungan dengan 

attachment. 

Ditinjau lebih jauh, attachment adalah suatu hal yang sangat berperan di 

dalam sebuah hubungan, khususnya di dalam masa kritis (Bowlby, 1969). 

Kecenderungan attachment seseorang akan menjadi modalitas bagi orang tersebut 

untuk dapat menangani konflik. Hal tersebut dikarenakan attachment berperan 

penting dalam mendorong kedekatan, keterbukaan serta kenyamanan seorang 

individu kepada figur attachmentnya (Simpson & Rholes, 2012). Dalam arti kata 

lain, di dalam masa konflik yang melibatkan figur attachment, attachment 

memegang peranan penting mengenai bagaimana seorang individu meresponi 

konflik tersebut (Schudlich, Stettler, Stouder, & Harrington, 2013).  

Menurut Simpson dan Rholes (2017), adult romantic attachment sendiri 

adalah suatu kedekatan dan ikatan emosional seseorang terhadap figur yang 

memberikan perasaan aman kepada individu. Apabila dikaitkan dengan individu 

yang sedang berada di tahapan dewasa awal, pasangan romantis adalah figur yang 

paling dekat dengan individu (Erikson, 1968; dalam Sigelman & Rider, 2012). 

Mikulincer dan Shaver (2007) menyatakan bahwa terdapat dua dimensi yang 
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membentuk attachment seseorang dengan pasangannya. Kedua dimensi tersebut 

adalah avoidance dan anxiety. 

Simpson dan Rholes (2017) membahas mengenai bagaimana individu 

dengan kecenderungan adult romantic attachment tertentu dapat menghadapi 

stressful events atau stressor di dalam hubungannya. Individu yang memiliki nilai 

yang tinggi pada dimensi avoidance akan cenderung sulit untuk dapat terbuka 

dengan pasangan dan hal ini membuat individu dengan attachment tersebut 

memiliki suatu distance atau jarak tertentu dengan pasangannya. Di sisi lain, 

individu dengan nilai yang tinggi pada dimensi anxiety cenderung untuk semakin 

bergantung dan mendekat kepada pasangannya karena takut kehilangan rasa aman 

yang datang dari pasangannya. Oleh sebab itu, apabila terjadi masalah di dalam 

hubungan, individu dengan kecenderungan attachment yang insecure (avoidant 

atau anxiety) akan cenderung lebih menggunakan jenis-jenis coping yang 

membuatnya dapat melupakan masalah dan emosi yang dihasilkan dari masalah 

tersebut daripada secara efektif menyelesaikan masalah dengan pasangan. Namun, 

individu dengan kecenderungan attachment yang aman atau secure lebih 

cenderung menggunakan fokus coping yang menyelesaikan masalah dengan 

pasangannya secara efektif. 

Meskipun belum banyak penelitian sebelumnya berkaitan dengan kedua 

variabel ini, namun hubungan mengenai kedua variabel ini telah beberapa kali 

diteliti oleh peneliti sebelumnya dan membuahkan hasil yang cukup bervariasi. 

Salah satu penelitian yang sejalan dengan pemaparan Simpson dan Rholes (2017) 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Dowlatabadi (2015) yang melihat hubungan 

dari attachment dan juga coping strategies pada marital adjustment guru 
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perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa problem-focused coping 

berkorelasi positif dengan secure attachment dan berkorelasi negatif dengan 

insecure attachment. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa emotion-focused 

coping berkorelasi positif dengan insecure attachment dan sebaliknya berkorelasi 

negatif dengan secure attachment. 

Di sisi lain, peneliti menemukan suatu penelitian yang memiliki hasil yang 

cukup berkontradiksi dengan penelitian yang dilakukan oleh Simpson dan Rholes 

(2017) serta Dowlatabadi (2015). Penelitian ini dilakukan oleh Shechory (2012) di 

Israel guna melihat attachment style, coping strategies dan romantic feelings pada 

wanita menikah yang tinggal di tempat-tempat pengungsian. Penelitian ini juga 

membandingkan kecenderungan attachment dan juga coping strategies yang 

digunakan antara wanita yang tinggal di pengungsian serta wanita yang hidup di 

komunitas biasa. Menurut penelitian ini, wanita yang tinggal di pengungsian 

memiliki skor insecure attachment yang lebih tinggi dibandingkan wanita-wanita 

yang tinggal di komunitas biasa. Namun, hasil penelitian juga menunjukan bahwa 

wanita dengan kecenderungan insecure attachment di pengungsian menggunakan 

kedua jenis coping yang ada, yaitu emotion-focused coping dan problem-focused 

coping. Dilaporkan juga bahwa wanita yang tinggal di pengungsian dan memiliki 

skor insecure attachment lebih tinggi ternyata lebih sering menggunakan 

problem-focused coping dibandingkan wanita-wanita yang tinggal di komunitas 

umum yang memiliki kecenderungan secure attachment ataupun skor insecure 

attachment yang tidak setinggi wanita-wanita di daerah pengungsian (Shechory, 

2012). 
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Karena terdapat variasi dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin 

meneliti mengenai kedua variabel ini, khususnya di tengah-tengah dewasa muda 

yang sudah menikah di Indonesia untuk melihat apakah terdapat hubungan dan 

seperti apa hubungan yang terbentuk. Selain itu, alasan mengapa peneliti ingin 

meneliti kedua variabel ini adalah karena kedua variabel ini belum pernah diteliti 

di Indonesia yang memiliki latar budaya yang kolektivis (Hofstede, Hofstede, & 

Minkov, 2010). 

Menurut Lazarus (1999), latar belakang budaya seseorang memiliki peran 

penting di dalam bagaimana seseorang bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi di 

lingkungannya, yang juga mempengaruhi coping strategiesnya. Menurut studi 

klasik Markus dan Kitayama (1991), setiap budaya memiliki cara yang berbeda 

untuk melihat masyarakat mereka. Pada budaya individualis yang biasanya 

ditemukan di negara barat, masyarakat dinilai lebih independen dan unik, 

sedangkan pada budaya kolektivis di timur, masyarakat dapat diidentifikasi 

berdasarkan relasinya dengan orang lain. Beberapa penelitian cross-cultural telah 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan penggunaan coping strategies yang 

cukup signifikan antara budaya barat dan timur. Salah satu penelitian yang 

dilakukan oleh Frydenberg et al. (2003; dalam Kuo, 2013) menyatakan bahwa ada 

perbedaan antara remaja Palestina (negara timur) dengan remaja Jerman, 

Kolombia, dan Australia (negara barat) dalam melakukan coping. Sejalan seperti 

apa yang dikatakan oleh Markus dan Kitayama (1991), remaja Palestina 

cenderung menggunakan coping yang berfokus pada relasi seperti seeking social 

support, pemecahan masalah dengan pihak yang bersangkutan, mencari bantuan 

profesional, dan sebagainya. Sedangkan, remaja di Australia, Jerman, dan 
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Kolombia lebih memakai cara coping yang dapat mereduksi tensi serta 

menenangkan perasaan. 

Hal ini cukup menarik karena menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Agishtein dan Brumbaugh (2013) mengenai budaya dan attachment,  negara-

negara pada benua Asia (negara-negara bagian timur) memiliki tingkat insecure 

attachment tertinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti 

Amerika atau negara-negara di Eropa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lin, 

Chew, dan Wilkinson (2017) menemukan bahwa masyarakat Singapura yang 

menganut budaya kolektivis juga memiliki nilai insecure attachment yang jauh 

lebih tinggi dibanding masyarakat Australia yang menganut budaya individualis. 

Apabila dikaitkan dengan teori Simpson dan Rholes (2017), seharusnya individu-

individu di benua Asia cenderung menggunakan emotion-focused coping. Tetapi 

data di lapangan justru menyatakan hal yang berkebalikan. 

Menurut peneliti, kedua variabel ini sangat penting untuk diteliti berkaitan 

dengan tingkat perceraian di Indonesia yang semakin meningkat. Hasil penelitian 

sebelumnya (Srinahyanti, 2018) yang menyatakan banyaknya masalah yang tidak 

dapat terselesaikan dalam hubungan pernikahan menggambarkan bahwa pasangan 

cenderung belum melakukan coping secara efektif terhadap masalah atau stressor 

yang ada (Simpson dan Rholes, 2017). Peneliti melihat bahwa mungkin terdapat 

peran dari attachment di dalam dinamika penyelesaian konflik serta penanganan 

stressor di dalam hubungan dan juga bagaimana coping strategies pada akhirnya 

dapat kembali berhubungan kepada kedekatan pasangan. Oleh karena itulah 

penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengidentifikasi apakah terdapat 
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hubungan antara adult romantic attachment terhadap coping strategies di dalam 

hubungan pernikahan. 

  

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1)  Bagaimana hubungan antara adult romantic attachment dengan coping 

strategies pada dewasa muda yang sudah menikah? 

  

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tuliskan pada poin 

sebelumnya, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah: 

1) Melihat serta mendeskripsikan hubungan antara adult romantic 

attachment dengan coping strategies pada dewasa muda yang sudah 

menikah. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1)  Memberikan sumbangsih ilmu, khususnya pada bidang Psikologi 

Perkembangan dan juga Kesehatan Mental. 

2)   Karena penelitian mengenai hubungan antara dua variabel ini ini baru 

pertama kali dilakukan di Indonesia, maka penelitian ini diharapkan  

dapat membuahkan hasil yang dapat menghasilkan penelitian-
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penelitian selanjutnya yang juga dapat meningkatkan pengetahuan 

dalam bidang Psikologi terkait. 

3)  Penelitian ini dapat lebih menjelaskan variabel psikologi terkait dengan 

lebih kontekstual dan berdasarkan fenomena yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 1.4.2    Manfaat Praktis 

1)  Memberikan informasi mengenai hubungan antara adult romantic 

attachment dan strategi coping-stress individu dalam hubungan 

pernikahan. 

2)   Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk 

dapat lebih mengenal jenis attachment style yang dimiliki serta 

strategi coping stress yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi 

pola penyelesaian masalah yang lebih efektif dalam hubungan 

pernikahan agar hubungan pernikahan dapat berjalan dengan lebih 

harmonis. 

3)  Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal 

informasi bagi pihak-pihak profesional yang berkaitan dengan 

fenomena ini seperti konselor pernikahan, konselor klinis, psikolog 

dan sebagainya untuk dapat membantu pasangan suami-istri yang 

mungkin sedang mengalami permasalahan-permasalahan di dalam 

hubungan mereka.  

 

 


