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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cinta adalah sesuatu yang sangat dasar dalam pengalaman hidup manusia 

(Sharma & Ahuja, 2014). Setiap individu ingin merasakan cinta dan menginginkan 

hubungan romantis bersama pasangannya hingga menikah. Hal ini sangat lazim dan 

tidak ada pasangan yang mengharapkan perceraian (Ardhianita & Andayani, 2005). 

Pentingnya hubungan pernikahan mengharuskan individu untuk perlu mengenal 

pasangannya dengan baik sebelum mengambil keputusan untuk menikah karena seiring 

berjalannya waktu, perbedaan-perbedaan suami istri akan terlihat dan dapat 

menimbulkan konflik. Jika konflik yang muncul tidak dapat diatasi maka akan 

membahayakan pernikahan (Indrawati & Fauziah, 2012). Maka dari itu, hubungan 

pacaran penting untuk membantu individu untuk mengenal pasangannya sebelum 

memasuki jenjang pernikahan dan menetapkan calon pasangan. 

Hubungan yang intim atau hubungan romantis yang lebih akrab disebut pacaran 

merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia (Demir, 2008). Hubungan 

berpacaran dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik individu (Dush & Amato, 

2005), serta memengaruhi kepuasan hidup individu (Twenge & King dalam Domingue 

& Mollen, 2009). Kualitas dari hubungan berpacaran itu juga dapat memengaruhi 

ketahanan hubungan dan kepuasan pernikahan (Harris, 2013) serta kebahagiaan 
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individu (Demir, 2008), sehingga penting untuk membangun kualitas hubungan yang 

baik bersama pasangan. 

Jika kualitas dari hubungan romantis yang dijalani baik, maka dapat 

memberikan dukungan, companionship, dan love (Rhoades et al., 2011). Pacar yang 

memiliki peran signifikan bagi individu dapat menjadi social support yang baik ketika 

individu mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, bahkan pengaruh pasangan 

lebih besar bagi seseorang dibandingkan dengan saudara atau teman, sehingga tidak 

dapat dipungkiri bahwa keberadaan pasangan dapat memengaruhi well-being 

seseorang (Stryker & Burke, dalam Dush & Amato, 2005). Semakin baik kualitas 

hubungan, maka semakin meningkat juga subjective well-being individu (Dush & 

Amato, 2005). Namun, jika kualitas dari hubungan romantis itu buruk maka well-being 

individu yang tidak menjalani hubungan romantis atau tidak memiliki pacar akan lebih 

baik dibandingkan dengan individu yang menjalani hubungan yang buruk (Dush & 

Amato, 2005).  

Kualitas hubungan yang buruk dapat menurunkan kesehatan mental individu 

(Indrawati, Ariela, & Sani, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

hubungan berkorelasi negatif dengan depresi (Noftle & Shaver, 2006) sehingga, 

semakin buruk kualitas hubungan, maka dapat meningkatkan depresi. Tekanan dalam 

hubungan dapat menimbulkan perasaan frustrasi dalam diri individu dan dapat 

menyebabkan individu untuk memutuskan bunuh diri (Al Baqi, 2016; Kholidah & 

Alsa, 2012).  Selain itu juga dapat meningkatkan stres, menurunkan kepuasan hidup, 
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dan membuat hubungan berakhir (Rhoades et al, 2011). Berakhirnya hubungan juga 

tentunya dapat menimbulkan tekanan bagi individu apalagi bagi individu yang 

diputuskan. Putusnya hubungan dapat membuat individu memunculkan perilaku 

menarik diri dari lingkungan sosial atau menjadi murung (Al Baqi, 2016).  

Didukung dengan hasil komunikasi personal peneliti bersama seorang pakar 

dalam bidang konseling yaitu Ibu Esther Kurniawati, M.Th, menurut beliau, putusnya 

hubungan dapat menyebabkan akibat fatal pada individu yang diputuskan, seperti 

bunuh diri, depresi, atau mencari pelarian pada hal-hal negatif (narkoba, seks bebas, 

atau menyalahkan orang lain hingga menyalahkan Tuhan). Lalu, jika motivasi individu 

untuk menjalin hubungan baru didominasi oleh dorongan negatif (rasa bersalah, marah, 

helpless), maka berakibat untuk mengalami lingkaran setan dimana individu terus 

menjalin hubungan yang putus sambung dengan orang yang sama maupun dengan 

orang berbeda. 

Kualitas hubungan yang buruk juga ditemukan berkorelasi sangat kuat dengan 

kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pacaran (Viejo, Monks, Sanchez, & Ortega-

Ruiz, 2015) dan pada tahun 2018, ditemukan kekerasan dalam berpacaran juga 

menduduki urutan ketiga terbanyak setelah kekerasan pada istri dan anak, yaitu 

sebanyak 1.873 kasus (Komisi Nasional Perempuan, 2018). Di tahun yang sama, LBH 

APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) yang 

juga bertugas menangani kasus di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi) melaporkan pada awal tahun bahwa terdapat 23 kasus 
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kekerasan dalam pacaran yang terjadi (VOA Indonesia, 2017) dan meningkat menjadi 

30 kasus pada akhir tahun 2017 (Bangkapos.com, 2018).  

Berdasarkan komunikasi personal, peneliti juga menemukan bahwa individu 

yang terus melanjutkan hubungan dengan kualitas yang buruk hanya akan menunggu 

munculnya perasaan tidak senang yang dirasakan keluar dan kemudian memutuskan 

untuk berpisah. Jika individu melanjutkan hubungannya hingga pada jenjang 

pernikahan, maka beberapa individu akan meminta untuk cerai. Ada yang meminta 

setelah dua bulan menikah, ada yang menunggu hingga anaknya berusia di atas 17 

tahun. Kemudian, ada juga yang tidak memutuskan untuk berpisah karena telah 

menikah tetapi akan hidup tidak bahagia atau ibarat “hidup dalam perang dunia” setiap 

harinya.  Melihat dampak dari kualitas hubungan yang buruk, membuat kualitas 

hubungan penting untuk diteliti pada individu berpacaran. Peneliti juga memutuskan 

untuk meneliti hanya pada daerah Jabodetabek. 

Kualitas hubungan itu sendiri adalah evaluasi positif atau negatif individu 

terhadap hubungan romantis yang ia jalankan, dan bersifat subyektif (Fletcher, 

Simpson, & Thomas, 2000). Semakin baik hubungan individu dengan pasangannya, 

maka semakin tinggi juga penilaian kualitas hubungan individu dengan pasangannya. 

Kualitas hubungan dapat dilihat melalui enam komponen yang disusun dalam alat ukur 

Perceived Relationship Quality-Components (PRQ-C). Enam komponen kualitas 

hubungan terdiri dari kepuasan, komitmen, kepercayaan, keintiman, gairah, dan cinta 

(Fletcher, Simpson, & Thomas, 2000). Enam komponen yang dipilih dalam satu alat 
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ukur ini juga sudah terbukti saling berkaitan dan dapat menggambarkan variabel 

kualitas hubungan. 

Enam komponen yang digunakan oleh Fletcher, Simpson, dan Thomas (2000) 

ini juga dapat mencakup evaluasi individu berkaitan dengan konflik, romansa, dan 

kompatibilitas atau kesesuaian individu dengan pasangannya. Kepuasan hubungan itu 

sendiri merupakan perasaan positif yang dirasakan individu terhadap hubungannya 

(Chen, 2015). Lalu, komitmen merupakan bagian dari perjalanan cinta individu 

bersama pasangannya yang muncul seiring dengan berjalannya waktu dimana 

hubungan yang dijalani juga sifatnya permanen (Lund, 1985). Ketika seseorang 

memutuskan untuk berkomitmen, itu menunjukkan bahwa dirinya mendedikasikan 

hidupnya pada hubungan yang ia jalani dan tidak ingin mengakhiri hubungannya 

(Stanley & Markman, 1992). Kepercayaan itu sendiri merupakan keyakinan individu 

bahwa orang lain memiliki motif yang positif (Boon & Holmes, dalam Hernandez & 

Santos, 2010). Kemudian, keintiman mengacu pada perasaan seseorang terhadap 

hubungan yang intim dan terikat dengan orang lain (Sternberg, 1986). Dalam hubungan 

romantis juga terdapat passion atau gairah yang mengacu pada keinginan dan 

kebutuhan individu akan interaksi seksual, kepuasan seksual, dan ketertarikan fisik 

(Sternberg, 1986). Komponen terakhir dari kualitas hubungan berpacaran yaitu cinta 

atau love, dimana sikap individu terhadap individu lain berubah. Perilaku individu akan 

diikuti dengan pikiran, perasaan dan perilaku tertentu pada orang tertentu (Rubin, 

1970). 
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 Kemudian, Noftle dan Shaver (2006) membandingkan antara kepribadian dan 

attachment. Mereka ingin melihat dari antara kedua variabel tersebut, mana yang 

paling memengaruhi kualitas hubungan. Meskipun penelitian Noftle dan Shaver (2006) 

tidak melihat bagaimana kepribadian dan attachment memengaruhi kualitas hubungan, 

karena lebih fokus pada perbedaan kepribadian dan attachment, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa attachment dikatakan sebagai prediktor terbaik dalam melihat 

kualitas hubungan.  

Attachment itu sendiri adalah keinginan manusia untuk menjalin hubungan 

yang terikat dengan orang lain dimana kasih sayang dan afeksi hadir dalam hubungan 

tersebut (Bowlby, dalam Bartholomew & Horowitz, 1991). Selain itu, attachment juga 

dapat menentukan arah hubungan dan dasar pemahaman individu terhadap hubungan 

yang dijalaninya (Fraley & Shaver, 2000; Hazan & Shaver, 1987). Attachment yang 

terbentuk antara bayi dan pengasuh memengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran 

individu sampai dewasa. Ketika individu akan berinteraksi dengan orang lain, ia akan 

mempersepsikan orang lain atau dirinya sendiri seperti pengalaman yang ia dapatkan 

sebelumnya bersama pengasuhnya (Fraley, 2010). Oleh karena itu, attachment antara 

individu dan pasangannya, sama seperti bayi dan pengasuhnya (Shaver & Hazan, 

1988), dan diyakini dapat memengaruhi kualitas hubungan romantis (Li & Chan, 

2012). 

Attachment memiliki dua dimensi, yakni dimensi anxiety dan dimensi 

avoidance.  Dimensi avoidance yaitu ketidaknyamanan individu dalam menjalani 
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hubungan intim dengan orang lain. Dimensi anxiety yaitu perasaan cemas dalam diri 

individu yang muncul akibat rasa takut akan penolakan oleh pasangannya (Fraley & 

Shaver, 2000).  

Pada tahapan perkembangan dewasa muda yang berarti usia 20 hingga 40 tahun 

juga sangat penting bagi individu untuk mulai mengeksplorasi dunia, membangun 

hubungan, ikatan dengan dengan lingkungannya, membangun keintiman dengan teman 

dan juga pasangan hubungan romantis. Akibat yang dapat ditimbulkan jika individu 

gagal membangun hubungan yang baik dengan pasangan, yakni isolasi diri atau 

menarik diri dari lingkungan. Berkaitan dengan dampak negatif ini juga, dapat dilihat 

bahwa kualitas hubungan pacaran sangat penting bagi individu dewasa muda, 

walaupun membutuhkan pengorbanan dan kompromi apalagi untuk mempertahankan 

hubungan (dalam Papalia & Martorell, 2013).  

Banyak penelitian di Indonesia yang juga melihat pengaruh attachment 

terhadap hubungan berpacaran, tetapi cenderung berfokus pada satu konstruk saja, 

seperti kepuasan hubungan (Ardhianita & Andayani, 2005), kekerasan (Adiswanisa & 

Kristiana, 2014; Irdhanie & Cahyanti, 2013; Trifiani & Margaretha, 2012), komitmen 

(Dharmawijati, 2016), atau keintiman saja (Agusdwitanti, Tambunan, & Retnaningsih, 

2015; Sidjabat, 2015; Utami & Murti, 2017). Beberapa penelitian yang lain, berfokus 

pada hubungan pacaran dengan variabel lain, seperti kecemasan (Ayu, Hakimi, & 

Hayati, 2013), coping strategy (Syafitri, 2009), dan perilaku berpacaran (Siyoto, 2017). 

Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa alat ukur PRQ-C (Perceived Relationship 
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Quality-Components) belum banyak digunakan di Indonesia. Oleh karenanya, peneliti 

memutuskan untuk meneliti kualitas hubungan berpacaran pada penelitian ini dengan 

menggunakan alat ukur PRQ-C oleh Fletcher, Simpson, dan Thomas (2000) untuk 

melihat pengaruh attachment terhadap kualitas hubungan dengan lebih detail dan 

spesifik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang diajukan oleh peneliti pada penelitian ini yakni: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi attachment terhadap 

kualitas hubungan berpacaran dewasa muda? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengetahui besarnya pengaruh dari dimensi attachment terhadap kualitas 

hubungan berpacaran dewasa muda. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini yaitu: 

a. Menambah pengetahuan pada ilmu Psikologi di bidang Psikologi 

Kepribadian, Psikologi Perkembangan dan Psikologi Sosial dengan melihat 

pengaruh attachment pada kualitas hubungan berpacaran individu dewasa 

muda khususnya di Indonesia. 
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b. Menjadi acuan penelitian selanjutnya berkaitan dengan variabel attachment 

dan kualitas hubungan berpacaran pada dewasa muda. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat: 

a. Dapat menjadi sumber informasi bagi para pembaca khususnya dewasa 

muda yang sedang berpacaran bahwa dimensi attachment dapat 

memengaruhi kualitas hubungan berpacaran. 

b. Membantu individu dengan dimensi attachment avoidance yang tinggi 

untuk memahami dirinya dan belajar untuk menangani kekurangan-

kekurangan dalam dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hubungannya.  

c. Penelitian ini dapat membantu praktisi psikologi seperti konselor dalam 

menuntun dan membimbing para dewasa muda dalam menjalani hubungan 

berpacaran dengan melihat dimensi attachment yang dapat memengaruhi 

kualitas hubungan berpacaran. 


