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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guldner (dalam Koon, 2015) dari The Center for the Study of Long 

Distance Relationships menyatakan bahwa pada tahun 2014, 14 juta pasangan 

menyatakan bahwa mereka menjalani Long Distance Relationships (LDR) dan 

sebanyak 32,5% individu yang menjalani LDR adalah mahasiswa. Dengan 

demikian, saat ini mulai banyak individu dewasa muda yang menjalani LDR. 

Hubungan berpacaran LDR menjadi salah satu tantangan bagi individu untuk 

mempertahankan hubungan romantis mereka. Hal tersebut dibuktikan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Stafford, Merolla, dan Castle (dalam Firmin, 

2013), yaitu dalam sampel penelitian mereka ditemukan bahwa sepertiga dari 

pasangan yang menjadi sampel penelitian tersebut putus hubungan berpacaran 

karena long-distance relationship kemudian tiga bulan berikutnya bersatu kembali 

karena kedekatan geografis atau tidak menjalani long-distance relationship 

(LDR). Hal tersebut disebabkan karena individu yang menjalani LDR cenderung 

mengidealkan persepsi mereka terhadap pasangan (Stafford & Reske, dalam 

Firmin, 2013), karena beberapa sisi baik dapat menutupi sisi buruk dari pasangan 

ketika menjalani LDR (Feldman, dalam Firmin, 2013). Ketika individu tidak 

menjalani LDR, individu memiliki landasan terhadap fakta yang objektif 

mengenai realita pasangan yang sebenarnya sedang ia hadapi (Firmin, 2013).   

Peneliti juga melakukan survei secara online dengan responden individu 

dewasa muda. Survei ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak individu usia 
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dewasa muda di Indonesia, khususnya Pulau Jawa yang menjalani hubungan 

LDR. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa dari 97 individu dewasa 

muda di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, terdapat 77 orang yang sedang 

menjalani hubungan romantis dan 65 orang di antaranya sedang menjalani 

hubungan LDR. Walaupun dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Stafford, Merolla, dan Castle (dalam Firmin, 2013) menunjukkan bahwa 

hubungan LDR tidak dapat dipertahankan, namun terdapat kesempatan untuk 

individu berusaha mempertahankan hubungannya dengan cara mengimbangi jarak 

fisik yang ada melalui peningkatan dan pengembangan komunikasi (Mietzner & 

Lin, dalam Pistole, Roberts, & Chapman, 2010). Berdasarkan penelitian-

penelitian sebelumnya, masih sedikit penelitian yang dapat menjelaskan 

bagaimana hubungan LDR dapat bertahan.  

Individu yang menjalani hubungan berpacaran LDR akan mengalami 

berbagai tantangan. Individu yang menjalani LDR akan banyak melakukan 

komunikasi melalui telepon maupun online dengan pasangannya, yang dapat 

membuat komunikasi menjadi lebih sulit (Reid & Hardey, dalam Firmin, 2013). 

Bryon (dalam Firmin, 2013) menyatakan bahwa miscommunication pada pesan 

yang mengandung emosi tertentu dapat sering terjadi ketika disampaikan melalui 

komunikasi online dibandingkan ketika disampaikan secara langsung. Kurangnya 

kontak langsung pada individu yang menjalani hubungan LDR juga berpotensi 

meningkatkan adanya konflik dalam hubungan berpacaran (Sahlstein, dalam 

Cameron & Ross, 2007). Oleh karena itu, empati menjadi salah satu faktor yang 
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penting bagi individu ketika menghadapi konflik dalam hubungan berpacaran 

LDR (Ickes, dalam Taylor, Feng, Lazar, & Preece, 2007).   

Penelitian yang dilakukan oleh Mapp (2013) menyatakan bahwa banyak 

pasangan yang menjalani LDR membutuhkan tingkat empati yang lebih tinggi 

dalam hubungan berpacaran mereka. Hal tersebut disebabkan karena pada 

dasarnya empati bergantung pada sikap non-verbal individu, yang hanya dapat 

terlihat ketika individu melakukan komunikasi secara langsung (Preece, dalam 

Taylor et al., 2007). Empati menjadi hal yang penting dalam hubungan LDR 

karena empati bermanfaat untuk melepas ketegangan, melatih komunikasi, serta 

mengevaluasi dan menganalisis konflik, dengan cara memahami perasaan 

pasangan serta memberikan respons kasih sayang ketika menghadapi konflik 

(Ickes, dalam Taylor et al., 2007). Mapp (2013) dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa individu yang menjalani LDR membutuhkan empati untuk 

bisa memaafkan pasangannya, setidaknya dalam pikirannya. Kemudian setelah 

itu, individu tersebut akan terus berusaha untuk mencari sudut pandang yang 

berbeda untuk meminimalkan konflik yang terjadi. 

Empati memiliki definisi sebagai respon perhatian individu ketika individu 

berhubungan dengan orang lain. Hal ini seperti diungkapkan di Interpersonal 

Reactivity Index (IRI) oleh Davis (1983, p.113) yang mengatakan “empathy can 

best be considered as a set of constructs, related in that they all concern 

responsivity to others but are also clearly discriminable from each other”. Pulos, 

Elison, dan Lennon (2004) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi dari IRI, 

dimensi pertama adalah empathic concern, yaitu perasaan akan pemberian empati 
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terhadap orang lain. Dimensi kedua adalah perspective taking, yaitu proses 

kognitif individu untuk mempersepsikan seseorang. Dimensi ketiga adalah 

fantasy, yaitu identifikasi emosi melalui karakter dalam buku, film, dan 

sebagainya. Dimensi keempat adalah personal distress, yaitu perasaan negatif 

sebagai respons terhadap kesulitan orang lain. Perilaku empati pada individu dapat 

turut berpengaruh dalam hubungan romantis dewasa muda. 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi empati, yaitu jenis kelamin 

dan umur (Siu & Shek, 2005), temperamen emosi (Spinrad & Stifter, 2006), dan 

attachment (Bowlby, dalam Flight & Forth, 2007). Faktor attachment menjadi 

faktor penting yang memengaruhi empati terkait hubungan berpacaran individu 

dewasa muda. Hal tersebut disebabkan karena empati berkembang sejak individu 

berusia dua tahun, sehingga attachment yang terbentuk pada anak akan 

memengaruhi perkembangan empatinya hingga dewasa dalam berhubungan 

dengan orang lain (Flight & Forth, 2007). Pada penelitiannya, Pistole juga 

menemukan bahwa attachment styles memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

individu yang menjalani LDR dalam mempertahankan hubungan romantis 

mereka, yaitu individu dengan secure attachment style akan menunjukkan 

perilaku untuk mempertahankan hubungan LDR lebih tinggi dibandingkan dengan 

individu dengan ketiga attachment styles yang lain, karena individu mampu 

meregulasi emosinya dengan baik (Pistole, Roberts, & Chapman, 2010). Apabila 

dibandingkan dengan individu yang tidak menjalani LDR, individu yang 

menjalani LDR menunjukkan perilaku untuk mempertahankan hubungan dengan 

tujuan untuk mengatasi masalah hubungan yang muncul akibat terpisahnya jarak 
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secara fisik. Masalah hubungan yang muncul menjadi lebih sedikit pada individu 

yang tidak menjalani LDR, karena dengan adanya kedekatan secara fisik maka 

durasi perpisahan jarak secara fisik menjadi lebih pendek (Pistole, Roberts, & 

Chapman, 2010). Dengan demikian, pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk 

menunjukkan dinamika dari individu yang menjalani LDR dalam memunculkan 

empati untuk mempertahankan hubungan romantis. 

Pola attachment juga turut memengaruhi tingkat empati individu terhadap 

pasangan romantis ketika dihadapkan pada situasi bersalah. Hal tersebut didukung 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Britton (dalam Kimmes & 

Durtschi, 2016) yang menunjukkan bahwa individu dengan insecure attachment 

memiliki tingkat empati yang rendah. Sebaliknya, individu dengan secure 

attachment style akan memiliki tingkat empati yang tinggi. Hal tersebut 

disebabkan karena individu membutuhkan pemahaman terhadap orang lain untuk 

dapat memunculkan empati (Davis, dalam Britton & Fuendeling, 2005). Individu 

dengan secure attachment style akan mencari kedekatan emosional dengan orang 

lain yang memampukan individu untuk memunculkan empati (Pistole, Roberts, & 

Chapman, 2010). Individu dengan preoccupied attachment style akan berusaha 

mengatasi kecemasannya sendiri sehingga tidak memberikan perhatian dan empati 

terhadap orang lain (Mikulincer & Shaver, dalam Wei, Liao, Ku, & Shaffer, 

2011). Individu dengan dismissing attachment style merasa tidak membutuhkan 

orang lain sehingga membatasi kedekatan emosional dengan orang lain, sehingga 

individu tidak memunculkan empati (Britton & Fuendeling, 2005). Individu 

dengan fearful attachment style cenderung tidak membangun kedekatan 
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emosional dengan orang lain, sehingga individu tidak mampu memunculkan 

empati yang membutuhkan kedekatan emosional terlebih dahulu (Trusty, Ng, & 

Watts, 2005). 

 Attachment adalah hubungan timbal balik antara dua individu yang saling 

berkontribusi dalam menentukan kualitas hubungan (Papalia, Feldman, & 

Martorell, 2015). Adult romantic attachment adalah sebuah ikatan emosional yang 

mendalam pada hubungan individu dengan individu lainnya (Fraley & Shaver, 

2000). Dari attachment pada individu, muncul attachment styles, yaitu perbedaan 

pola attachment yang terjadi antara kedua individu tersebut (Papalia, Feldman, & 

Martorell, 2015).  

Dalam melihat attachment styles, teori yang digunakan oleh peneliti 

adalah teori dari Bartholomew dan Horowitz (dalam S. Imamoğlu & Imamoğlu, 

2006), yaitu empat klasifikasi attachment di antaranya adalah secure attachment 

style, dengan karakteristik pandangan positif mengenai diri sendiri maupun orang 

lain. Preoccupied attachment style, dengan karakteristik pandangan negatif 

mengenai diri sendiri dan pandangan positif mengenai orang lain. Dismissing 

attachment style, dengan karakteristik pandangan positif mengenai diri sendiri dan 

pandangan negatif mengenai orang lain. Fearful attachment style, dengan 

karakteristik pandangan negatif mengenai diri sendiri maupun orang lain. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tahap awal pada tahap perkembangan manusia 

dapat menjadi pengaruh yang paling kuat terhadap tahap perkembangan 

selanjutnya berkaitan dengan attachment experiences yang akan turut 

berhubungan dengan pengalaman serta ekspresi emosi pada hubungan romantis 
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dewasa (Simpson, Collins, Tran, & Haydon, 2007). Firestone (2013) menyatakan 

bahwa attachment styles turut berpengaruh pada proses jalannya sebuah hubungan 

romantis. Sebagai contoh, individu dengan anxious atau preoccupied attachment 

style membutuhkan kedekatan setiap waktu dengan pasangan untuk dapat 

memperoleh rasa percaya kepada pasangan dan kepastian dalam hubungan. 

Tentunya individu tersebut akan memperoleh kesulitan apabila menjalani 

hubungan LDR karena ia tidak dapat bertemu sepanjang waktu dengan 

pasangannya.  

Dari penelitian sebelumnya telah terbukti bahwa attachment memberikan 

pengaruh terhadap empati dalam berhubungan dengan orang lain (Flight & Forth, 

2007). Hasil yang sama juga ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Peloquin, Lafontaine, dan Brassard (2011). Penelitian-penelitian tersebut 

mengukur attachment berdasarkan dua dimensi attachment, namun masih jarang 

penelitian yang mengukur attachment terhadap empati berdasarkan masing-

masing attachment styles. Selain itu, belum ditemukan juga penelitian mengenai 

pengaruh attachment terhadap empati dengan sampel penelitian dewasa muda 

berpacaran yang sedang menjalani hubungan LDR.   

Menurut tahap psikososial Erikson, dewasa muda memasuki tahap 

intimacy vs isolation, yaitu dewasa muda mengalami suatu hubungan intim 

dengan teman (memiliki relasi) dan lawan jenis (memiliki hubungan berpacaran) 

atau menghadapi perasaan terisolasi seperti mengasingkan diri dan merasa 

kesepian (Papalia, Feldman, & Martorell, 2015). Guldner (dalam Cameron & 

Ross, 2007) menyatakan bahwa fenomena long-distance relationship pada 
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individu dewasa muda semakin sering muncul. Cameron dan Ross (2007) 

berpendapat bahwa beberapa pasangan berhasil mempertahankan hubungan long-

distance relationship dan beberapa pasangan gagal mempertahankan hubungan 

long-distance relationship. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh salah satu 

faktor yaitu attachment. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh individu dengan 

anxiety attachment yang tinggi, yaitu ketika ia dihadapkan pada sebuah tekanan 

dalam hubungan long-distance relationship, individu tersebut akan 

mempermasalahkan ketidakhadiran pasangan secara fisik yang kemudian akan 

menambah pemikiran dan perasaan negatif mengenai hubungan tersebut (Stafford 

et al., dalam Pistole, Roberts, & Chapman, 2010).  Dengan demikian, long-

distance relationship merupakan sebuah tantangan dalam hubungan romantis. 

Pada penelitian ini, peneliti melihat pentingnya attachment styles terhadap 

empati. Dalam hal tersebut, perbedaan attachment styles dapat memengaruhi 

empati pada individu yang menjalani LDR, yaitu individu dewasa muda yang 

menjalani LDR dengan perbedaan attachment styles akan memberikan pola yang 

berbeda dalam melakukan empati. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Britton dan Fuendeling (2005), peneliti menemukan hubungan serta pengaruh dari 

attachment styles terhadap empati, namun partisipan penelitian bukan individu 

yang menjalani LDR. Selain itu, pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

LDR, masih jarang peneliti yang meneliti attachment dan empati pada individu 

dewasa muda yang menjalani LDR. Terlebih lagi, melihat adanya kontradiksi 

pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh Stafford, Merolla, 

dan Castle (dalam Firmin, 2013) yang menyatakan bahwa LDR tidak dapat 
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dipertahankan dan penelitian oleh Mietzner dan Lin (dalam Pistole, Roberts, & 

Chapman, 2010) yang menyatakan bahwa LDR bisa dipertahankan, mendorong 

peneliti untuk meneliti lebih lanjut.  Dengan demikian, peneliti ingin melihat 

bagaimana attachment styles dapat berpengaruh terhadap empati pada individu 

dewasa muda yang menjalani LDR. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah “Apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari secure attachment style, preoccupied attachment 

style, dismissing attachment style, dan fearful attachment style terhadap empati 

pada individu dewasa muda yang menjalani LDR?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu pengaruh dari secure 

attachment style, preoccupied attachment style, dismissing attachment style, dan 

fearful attachment style terhadap empati pada individu dewasa muda yang 

menjalani LDR. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menemukan bukti-bukti tambahan dalam 

upaya mencari tahu pengaruh dari attachment styles terhadap empati pada 

individu dewasa muda yang menjalani LDR. Penelitian ini juga dapat menjadi 

bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai attachment dan 

empati, khususnya pada kelompok individu dewasa muda, khususnya yang sedang 

atau akan menjalani LDR. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
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kontribusi terhadap pengembangan bidang Psikologi Perkembangan pada tahap 

perkembangan dewasa muda, khususnya sehubungan dengan teori attachment dan 

terhadap perkembangan ilmu psikologi mengenai hubungan romantis.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Apabila hipotesis pada penelitian ini terbukti, penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi individu dewasa muda, khususnya yang sedang atau akan 

menjalani LDR sehingga dapat menyadari pentingnya membangun secure 

attachment style dengan pasangan. Apabila individu ditemukan memiliki 

preoccupied, dismissing atau fearful attachment style dalam hubungan attachment 

yang dimilikinya, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk mendorong individu 

mengambil langkah-langkah seperti terapi, konseling, konsultasi, rekonsiliasi, dan 

sebagainya sebagai upaya untuk mencapai secure attachment style sehingga dapat 

membantu individu mempertahankan hubungan romantis mereka. 


