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BAB I 

PENDAHULUAN 
	

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data Publikasi Statistik Indonesia (dalam “Nikah, Talak dan Cerai, 

serta Rujuk, 2012–2015”, 2018) yang memuat tentang jumlah nikah, talak, dan cerai di 

setiap provinsi Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015, diketahui bahwa rata-rata kasus 

talak dan cerai di Indonesia adalah sebanyak 340.555 kasus sepanjang periode waktu 

tersebut. Sementara Iswahyudi (2017) melaporkan rata-rata jumlah pernikahan di 

Indonesia pada tahun 2012 hingga 2015 adalah 2.142.216, maka dapat disimpulkan 

bahwa untuk tiap 6 pernikahan ada 1 perceraian. Tentunya ini merupakan fakta yang 

cukup menyedihkan.  

Penyebab dari perceraian ini bermacam-macam. Namun, menurut data dari 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (dalam Hidayat, 2018), 

faktor utama perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat terjadi karena banyak hal.  

Dalam Miller (2015), disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat menjelaskan 

munculnya perselisihan atau sebuah konflik adalah adanya motivasi yang bertolak 

belakang di antara pasangan atau yang disebut dengan hubungan dialektik. Motivasi-

motivasi yang bertolak belakang ini tidak akan dapat terpuaskan sepenuhnya karena 

ketika individu memuaskan salah satu motivasi, maka motivasi yang lainnya tidak akan 

terpenuhi (Baxter; Erbert dalam Miller, 2015). Hal ini membuat pasangan harus mampu 
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berkompromi dan mengatur agar pemenuhan motivasi-motivasi yang bertolak 

belakang itu menjadi seimbang.  

Menurut Petronio (dalam Miller, 2015), salah satu contoh dialektik yang kuat 

adalah adanya pertentangan antara keterbukaan dan kedekatan. Secara natur, individu 

mengekspektasikan pasangan untuk selalu terbuka dengan perasaan dan pikirannya 

dalam sebuah hubungan yang dekat (Miller, 2015). Padahal, di lain sisi, selalu ada hal-

hal yang dianggap privasi dan hanya ingin disimpan sendiri oleh individu (Miller, 

2015). Contoh hubungan dialektik lainnya adalah antara integration dan separation 

dari jaringan sosial individu (Miller, 2015). Seringkali, individu terjepit antara harus 

menghabiskan waktunya bersama pasangan atau menghabiskan waktu bersama teman 

ataupun keluarga sendiri. Selain kedua hal ini, masih ada contoh-contoh dialektik 

lainnya.  

Dialektik-dialektik dalam hubungan memang umum dan akan selalu ada dalam 

suatu hubungan, bahkan Erbert (dalam Miller, 2015) mengatakan bahwa ini akan 

terjadi di sepanjang kehidupan dari hubungan tersebut. Jika individu dapat mengatur 

hal ini dengan baik tentu ini tidak akan menjadi masalah. Namun, jika pasangan tidak 

dapat saling berkompromi dan mengelolanya dengan baik, dialektik-dialektik tersebut 

akan menghasilkan ketegangan yang berujung pada konflik.  

Untuk menghindari konflik yang berasal dari ketegangan dialektik tersebut, tentu 

individu akan berusaha untuk mengelola dan merespon dialektik tersebut dengan baik. 

Usaha untuk mengelola ketegangan inilah yang memunculkan adanya perilaku-

perilaku untuk memelihara hubungan (Baxter & Montgomery dalam Canary & Yum, 

2016). Perilaku pemeliharaan hubungan ini disebut juga dengan relationship 
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maintenance strategy. Sesuai dengan namanya, perilaku-perilaku pemeliharaan 

hubungan dilakukan oleh individu dalam rangka menjaga hubungan pada kondisi atau 

jenjang tertentu (Dindia & Canary dalam Aylor & Dainton, 2004). Perilaku-perilaku 

ini dikelompokkan oleh Stafford dan Canary ke dalam lima tipologi, yang kemudian 

pada perkembangannya ditambahkan dua oleh Stafford, Dainton, dan Haas (2000) 

menjadi tujuh tipe. Ketujuh tipe tersebut antara lain: positivity, yaitu berlaku ceria dan 

optimis; openness, yaitu mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan, 

seperti rencana masa depan, arah hubungan, dan lain sebagainya, serta serupa pula 

terhadap pasangan dan hubungan; social network, yaitu perilaku-perilaku yang 

mengandalkan teman dan keluarga dalam membantu menstabilkan hubungan; sharing 

task, yaitu adanya tanggung jawab yang sama untuk mencapai atau menyelesaikan 

suatu pekerjaan (Dindia & Canary; Stafford dalam Billedo, Kerkhof, & Finkenauer, 

2015; Canary & Yum, 2016); advice berupa membagikan opini individu dengan 

pasangannya; dan yang terakhir, conflict management yaitu menggunakan strategi-

strategi pengelolaan konflik yang integratif, seperti bekerja sama dan meminta maaf 

(Dainton & Aylor, 2002).  

Dari ke-tujuh tipe pemeliharaan hubungan yang ada, menurut Canary, Stafford, dan 

Semic (dalam Miller, 2015) terdapat tiga pemeliharaan hubungan yang paling krusial 

bagi pasangan untuk memiliki relasi yang bahagia, yakni positivity, assurance, dan 

sharing task.  

Selain menghindarkan individu dari konflik, berdasarkan hasil penelitian, 

penggunaan strategi-strategi pemeliharaan hubungan tersebut akan berdampak pada 

kualitas hubungan pasangan, seperti dalam hal komitmen, kepuasan hubungan, cinta, 
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dan stabilitas pernikahan (Canary, Stafford, & Semic; Ogolsky & Bowers dalam 

Canary & Yum, 2016). Sementara tidak dilakukannya perilaku-perilaku ini akan 

berdampak pada penurunan kualitas atau bahkan pengakhiran dari hubungan 

(Guerrero, Eloy, & Wabnik dalam Adams & Baptist, 2012).  

Pada praktiknya, penggunaan relationship maintenance strategy ini dipengaruhi 

juga oleh tipe individu yang ada dalam hubungan tersebut (Canary & Dainton, 2006). 

Selain kepribadian, tipe atau jenis individu juga dapat ditinjau melalui teori attachment. 

Seperti yang diungkapkan oleh Canary dan Dainton (dalam Dainton, 2007), teori 

attachment menjadi lensa untuk mempelajari proses pemeliharaan hubungan. Hal ini 

juga diperkuat oleh pernyataan yang diungkapkan Miller (2015) bahwa salah satu hal 

yang mempengaruhi individu dalam mengelola ketegangan tersebut adalah attachment.  

Attachment sendiri didefinisikan Bowlby sebagai suatu ikatan emosional dan 

kecenderungan seseorang untuk memelihara kedekatan dengan subyek dari kelekatan 

tersebut (dalam Lee & Pistole, 2012). Variabel ini terdiri dari dua dimensi, yaitu 

attachment-related avoidance dan attachment-related anxiety. Avoidance adalah 

kecenderungan untuk merasa tidak nyaman terhadap kedekatan dan memberikan jarak 

emosional dengan pasangan. Sementara anxiety adalah adanya keinginan yang kuat 

terhadap kedekatan dan keamanan, serta berkaitan pula dengan rendahnya 

keberhargaan diri individu (Mikulincer & Shaver, 2007).  

Berdasarkan Mikulincer dan Shaver (dalam Miller, 2015), individu yang secure 

atau yang rendah dalam dimensi anxiety dan avoidance memiliki kemampuan 

mengelola motivasi-motivasi dialektik dengan lebih baik daripada individu dengan 

dimensi anxiety ataupun avoidance yang tinggi, sehingga frekuensi konflik lebih 
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rendah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa individu secure mampu 

melakukan perilaku-perilaku yang bertujuan agar motivasi dialektik tidak merusak 

hubungan dengan pasangan mereka.  

Telah terdapat beberapa penelitian yang meneliti attachment dan relationship 

maintenance, seperti penelitian yang dilakukan oleh Simon dan Baxter (1993), 

penelitian Bippus dan Rolin (dalam Dainton, 2007), dan yang paling terkini adalah 

penelitian dari Dainton (2007). Ketiga penelitian tersebut meneliti tentang hubungan 

antara attachment dan relationship maintenance secara eksplisit. Secara spesifik, 

penelitian pertama dan kedua menggunakan kategori relationship maintenance berupa 

aktivitas prososial dan antisosial, serta penelitian kedua berfokus pada pemeliharaan 

hubungan dalam pertemanan. Sementara penelitian ketiga telah menggunakan tipologi 

pengembangan dari Canary dan Stafford. Akan tetapi, penelitian ini dilakukan di 

Amerika, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di Indonesia.  

Menurut Smith (dalam Canary & Dainton, 2006) nilai, kepercayaan, dan aturan 

yang berlaku dalam suatu hubungan merupakan bagian dari budaya. Dengan demikian, 

Goodwin dan Pillay (dalam Canary & Dainton, 2006) menyatakan bahwa budaya 

memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana dan mengapa suatu hubungan 

harus dipelihara. Berkaitan dengan penelitian ini, maka nilai, kepercayaan, dan aturan 

tentang suatu hubungan akan berbeda antara Amerika dan Indonesia. 

Perbedaan antara Amerika dan Indonesia ini dapat ditinjau dari tingkat 

kolektivisme suatu negara. Lokasi penelitian sebelumnya, Amerika Serikat, termasuk 

dalam negara dengan tingkat kolektivisme yang rendah, atau dengan kata lain lebih 

menekankan budaya individualisme. Masyarakat negara individualis berpusat pada diri 



	

 6 

individu itu sendiri sehingga segala perilaku disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kepentingan diri (Yum & Li, 2007). Dengan demikian, masyarakat individualis 

cenderung tidak mau mengorbankan kepuasan diri atau pemenuhan kebutuhan diri 

demi pernikahan yang buruk, meskipun hal tersebut akan menimbulkan permasalahan 

emosi dan keuangan (Toth & Kemmelmeier, 2009). Mereka tidak akan segan-segan 

berhenti memelihara hubungan ketika merasa hubungan tersebut tidak memberikan 

dampak positif bagi diri mereka (Toth & Kemmelmeier, 2009). Implikasinya, negara 

dengan budaya individualisme cenderung memiliki tingkat perceraian yang tinggi 

(Dion & Dion; Lester dalam Toth & Kemmelmeier, 2011). Ini pun sesuai dengan data 

statistik yang dikeluarkan oleh CDC/NCHS (dalam Magazine, 2018) tingkat 

pernikahan dan perceraian di Amerika Serikat, yaitu rata-rata perceraian selama tahun 

2012-2015 adalah 824.482 kasus, sementara rata –rata pernikahan selama periode 

tersebut adalah 2.143.538. Dengan demikian, dapat disimpulkan untuk setiap 3 

pernikahan, terdapat 1 kasus perceraian. Angka ini lebih tinggi daripada angka 

perceraian di Indonesia.  

Namun sebaliknya, ketika hubungan tersebut dinilai baik dan sesuai dengan 

preferensi individu, maka masyarakat pada budaya individualis akan lebih banyak 

mengekspresikan keintiman (Yum & Canary, 2003). Hal ini juga didukung oleh 

ungkapan Mastekaasa (dalam Goodwin & Pillay, 2006) yang mengatakan kebudayaan 

individualis lebih mementingkan keintiman emosional dalam pernikahan dibandingkan 

masyarakat kebudayaan kolektif. 

Sebaliknya, negara dengan budaya kolektif sangat mementingkan pengorbanan diri 

dan kesatuan keluarga, termasuk mengikuti tradisi kekeluargaan dan menghormati 
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keinginan orang tua dan keluarga (Toth & Kemmelmeier, 2009). Oleh karena itu, 

masyarakat budaya ini lebih sulit memutuskan untuk bercerai karena hal ini dianggaap 

buruk dan berkontradiksi dengan keagamaaan, merusak nama baik keluarga, dan lain 

sebagainya (Toth & Kemmelmeier, 2009). Dengan demikian, mereka akan lebih 

berusaha bertahan dalam hubungan pernikahan tersebut meskipun harus mengorbankan 

kebahagiaan individu (Levinger dalam Toth & Kemmelmeier, 2009). Akan tetapi, 

bertahan belum tentu melakukan banyak pemeliharaan hubungan karena dinamikanya 

dapat berbeda seperti yang diungkapkan oleh Hiew, Halford, van de Vijver, dan Liu 

(dalam Pepping, Taylor, Koh, dan Halford, 2017) bahwa masyarakat budaya kolektif 

ditemukan kurang mengekspresikan perasaan positif secara langsung daripada budaya 

Barat, serta lebih banyak menunjukkan sikap yang menahan diri.  

Hal tentang perbedaan budaya dan kaitannya dengan pemeliharaan hubungan ini 

juga dapat dijelaskan oleh teori cultural modernization theory (CMT) (Yum & Canary, 

2009). Berdasarkan teori ini, Indonesia pada tahun 2008 termasuk dalam kategori 

negara yang memiliki orientasi nilai traditional dan survival (“Worlds Values Survey”, 

n.d). Ini mengartikan bahwa Indonesia masih menjunjung nilai-nilai kepercayaan dari 

leluhur atau sangat bergantung dengan orang yang lebih tua atau memiliki otoritas 

dalam hal berhubungan; selain itu juga masih diliputi motivasi untuk memenuhi 

kebutuhan secara ekonomis (Goodwin dalam Yum & Canary, 2009). Dengan 

demikian, individu lebih akan mementingkan terpenuhinya kebutuhan ekonomisnya 

dibandingkan memelihara hubungan, sehingga menjadikan pemeliharaan hubungan 

sebagai prioritas yang ke-sekian. Hal ini tentu berbeda dari negara Amerika yang 

memiliki nilai bahwa berhubungan sebagai bentuk pengekspresian diri atau 
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berdasarkan kehendak pribadi sehingga mereka memiliki kesadaran untuk memelihara 

hubungan (Yum & Canary, 2009). Melihat fakta tersebut, peneliti pun semakin yakin 

bahwa akan terdapat pola pemeliharaan hubungan yang berbeda antara di Amerika 

Serikat dengan Indonesia.  

Hal ini juga mengingat penelitian yang dilakukan oleh Pepping, Taylor, Koh, dan 

Halford (2017) tentang budaya, attachment, dan initial romantic attraction yang 

menunjukkan adanya perbedaan preferensi ketertarikan attachment pasangan antara 

masyarakat Amerika dan Cina. Ditemukan dalam penelitian tersebut, wanita Cina lebih 

memiliki ketertarikan terhadap laki-laki dengan pola attachment anxious jika 

dibandingkan dengan preferensi wanita Amerika. Hal ini pun dapat dijelaskan dengan 

kebudayaan yang ada di Cina.  

Dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh budaya, peneliti pun 

semakin terdorong untuk melihat perbedaan kaitan variabel attachment dan 

relationship maintenance strategy di Amerika Serikat dan Indonesia. Oleh karena itu, 

pada penelitian kali ini, peneliti ingin meneliti hubungan attachment dan relationship 

maintenance pada individu yang sudah menikah di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) bagaimana hubungan antara dimensi attachment anxiety dan masing-masing 

dari relationship maintenance strategy pada individu yang telah menikah? 

2) bagaimana hubungan antara dimensi attachment avoidance dan relationship 

maintenance strategy pada individu yang telah menikah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1) untuk menguji secara empiris hubungan antara dimensi attachment anxiety 

dan masing-masing relationship maintenance strategy pada individu yang 

telah menikah 

2) untuk menguji secara empiris hubungan antara dimensi attachment 

avoidance dan masing-masing relationship maintenance strategy pada 

individu yang telah menikah 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangasih bagi 

ilmu psikologi, terutama pada bidang Psikologi Pernikahan dan Keluarga, Psikologi 

Konseling, dan Psikologi Klinis. Sumbangasih bagi bidang-bidang tersebut adalah agar 

praktisi dapat mengetahui dan mengerti hubungan dari dimensi attachment dan macam-

macam strategi pemeliharaan hubungan yang ada, terutama dalam kaitannya pada 

individu yang sudah menikah di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga 

dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian lanjutan terkait perilaku pemeliharaan 

hubungan dalam pernikahan dan dimensi attachment.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi psikologi, terutama 

konselor yang bergerak dalam bidang pernikahan dan keluarga. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi praktisi atau konselor dalam memberikan 

intervensi atau merancang program konseling bagi pasangan, terutama yang memiliki 
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masalah rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pasangan 

yang telah menikah agar memiliki kesadaran atau awareness terhadap pemeliharaan 

hubungan mereka. Secara spesifik, individu dapat memahami strategi pemeliharaan 

hubungan dari pasangan maupun diri sendiri yang sesuai dengan pola kelekatan yang 

dimiliki. Dengan demikian, pasangan dapat saling mendiskusikan dan merancang 

strategi pemeliharaan hubungan yang lebih efektif sesuai dengan preferensi perilaku 

pemeliharaan hubungan masing-masing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


