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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Arnett dan Tanner (2006) berpacaran merupakan salah satu hal yang 

penting bagi individu pada tahap perkembangan emerging adulthood karena pada 

tahapan ini cinta merupakan salah satu hal yang sedang dieskplorasi lebih lanjut 

oleh emerging adulthood. Hal ini menyebabkan fenomena berpacaran yang umum 

dijumpai dalam emerging adulthood. Berpacaran merupakan cara yang dilakukan 

oleh emerging adulthood untuk melakukan eksplorasi mengenai kedekatan secara 

emosional ataupun fisik (Arnett & Tanner, 2006) Berpacaran dapat memiliki 

berbagai dampak terhadap diri individu. Salah satu penelitian menemukan bahwa 

berpacaran dapat memengaruhi kebahagiaan young adulthood sebanyak 3-6% 

(Demir, 2008), hal yang sama juga mungkin terjadi dalam emerging adulthood. Bila 

individu pada tahap perkembangan ini tidak dapat membangun hubungan 

berpacaran dengan baik, maka resiko peningkatan stres dan penurunan kesehatan 

mental akan meningkat (Field, Diego, Pelaez, Deeds, & Delgado, 2010; Rhoades et 

al., 2011), dapat menimbulkan depresi (World Health Organization, 2017), bahkan 

sampai bunuh diri (Kolves & De Leo, 2015).  

Pada tahun 2018 di Indonesia, seorang wanita berinisial S berusia 18 tahun 

terjun dari lantai 38 di apartemen Kemang Village karena putus cinta (Santoso, 

2018). Ada juga kejadian serupa pada tahun 2017, yaitu ditemukan seorang pria 

berusia 24 tahun yang mati bunuh diri setelah putus dengan pacarnya (Tribunnews, 

2017). Kasus-kasus ini membuktikan bahwa masalah dalam berpacaran atau putus 
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cinta ini dapat memicu tindakan seseorang untuk bunuh diri di saat cinta merupakan 

salah satu hal yang sedang dieksplorasi emerging adulthood (Arnett & Tanner, 

2006). Menurut Arnett dan Tanner (2006) sendiri, hambatan dalam melakukan 

eksplorasi terkait cinta pada emerging adulthood akan membuat individu 

mempunyai pengalaman yang terbatas terkait kehidupan sebelum individu harus 

mengambil tanggung jawab yang lebih berat sebagai orang dewasa. Hal ini 

mungkin terjadi karena eksplorasi seperti ini tidak lagi memungkinkan ketika 

individu sudah menyentuh usia 30 tahun ke atas. Perbedaan tanggung jawab ini 

menjadi salah satu hal yang membedakan tahapan emerging adulthood dengan 

young adulthood (Arnett & Tanner, 2006). Secara sederhana tahapan emerging 

adulthood adalah tahapan yang berada di antara adolescent dan young adulthood.  

Menurut Erikson tahapan young adulthood merupakan tahapan yang sedang 

mengalami krisis intimacy versus isolation (Feist, J., Feist, G. J., & Roberts, 2013). 

Pada tahapan ini individu mencoba untuk membangun hubungan dengan orang lain. 

Pada tahapan ini individu mencoba untuk membangun hubungan yang serius 

namun dengan tetap mempertahankan individualitasnya (Feist, J. et al, 2013). Pada 

tahapan ini hubungan romantis yang dijalani disertai dengan komitmen yang lebih 

serius yang menjadi fondasi untuk pernikahan (Feist, J. et al, 2013). Berbeda 

dengan eksplorasi cinta pada tahapan young adulthood yang lebih serius dan 

mengarah ke pernikahan, eksplorasi cinta pada emerging adulthood merupakan 

upaya individu untuk bereksperimen dengan hubungan (Arnett & Tanner, 2006). 

Meskipun berpacaran pada tahapan ini masih lebih serius dibandingkan dengan 

tahapan adolescent namun tujuan dari berpacaran ini belum mengarah ke 

pernikahan. Emerging adulthood memandang berpacaran sebagai sesuatu yang 
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belum permanen dan masih bisa berubah (Arnett & Tanner, 2006). Hasil dari 

eksplorasi mengenai cinta ini yang akan membantu individu untuk membangun 

hubungan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan individu (Arnett & Tanner, 

2006). Eksplorasi inilah yang menjadi modal individu untuk masuk ke dalam 

pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa berpacaran merupakan hal yang penting 

bagi emerging adulthood dibandingkan dengan berpacaran pada tahapan 

sebelumnya yang cenderung memandang berpacaran sebagai salah satu bentuk 

hiburan (Arnett & Tanner, 2006). Namun berpacaran tersebut belum berfokus ke 

arah pernikahan seperti pada young adulthood. 

Melihat pentingnya proses berpacaran bagi emerging adulthood dan bagaimana 

dampaknya saat seseorang gagal dalam menjaga relasi pacaran, maka kemampuan 

untuk dapat meningkatkan kualitas dalam berpacaran perlu untuk dimiliki. Salah 

satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas hubungan berpacaran adalah hope 

(Indrawati, Sani, & Ariela, 2018). Snyder (1994) mendefinisikan hope sebagai 

gabungan antara tekad (willpower) dan strategi (waypower) untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Individu yang memiliki hope yang tinggi ketika menghadapi 

masalah dalam hubungan berpacarannya akan mempunyai kebulatan tekad dan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah bersama pasangannya (Snyder, 1994). 

Selain itu individu yang mempunyai hope yang tinggi, juga memiliki tujuan 

bersama yang jelas sehingga potensi konflik yang bisa terjadi lebih kecil (Indrawati 

et al, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Merolla (2014) menunjukkan bahwa 

hope memfasilitasi penanganan konflik yang konstruktif dan juga relational 

maintenance sehingga individu yang mempunyai hope yang tinggi cenderung puas 

dengan kualitas hubungannya. Sebaliknya individu yang mempunyai hope yang 
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rendah cenderung tidak percaya diri dalam menangani konflik dan tidak mampu 

menjaga intimacy dalam suatu hubungan romantis sehingga cenderung mempunyai 

kualitas hubungan yang lebih rendah (Merolla, 2014). Selain memengaruhi kualitas 

hubungan berpacaran, individu yang memiliki hope yang tinggi juga ditemukan 

cenderung lebih optimis, merasa mempunyai kontrol atas hidup yang ia jalani, 

mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang baik, percaya diri, dan 

cenderung dipenuhi oleh perasaan positif (Snyder, 1994). Pada penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Bailey, Eng, Frish, dan Snyder (2007) ditemukan bahwa hope 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan hidup seseorang. Individu 

yang mempunyai skor hope yang tinggi akan cenderung mempunyai kepuasan 

hidup yang lebih baik.  

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi hope pada diri seseorang adalah pola 

attachment yang ia miliki (Snyder, 2000). Bowbly (dalam Kirkpatrick, 2005) 

mendefinisikan attachment sebagai kedekatan antara anak dengan caregiver yang 

dia miliki. Menurut Bowlby peran ini biasanya dilakukan oleh Ibu dari anak 

tersebut. Menurut Snyder (2000) hope akan berkembang dalam diri anak, ketika 

anak membangun ikatan yang kuat dengan caregiver-nya. Dengan adanya rasa 

aman yang diberikan oleh caregiver disertai dengan pemenuhan kebutuhan sang 

anak, maka sang anak lebih cenderung mempersepsikan bahwa dirinya punya 

kontrol atas lingkungannya. Adanya hubungan yang erat dengan caregiver 

kemudian membuat individu tersebut mempunyai pandangan yang positif 

mengenai hubungan secara umum (Snyder, 2000). Kirkpatrick (2005) 

mengemukakan hal yang sama, yakni anak kecil yang mempunyai attachment yang 

aman dengan Ibunya mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mempunyai 
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hope yang tinggi ketika ia dewasa. Menurut Mikulincer dan Shaver (2007), individu 

yang mempunyai pola attachment yang aman lebih cenderung mengembangkan 

hope yang tinggi. Sebaliknya individu yang mengembangkan pola attachment yang 

tidak aman akan akan cenderung mengembangkan hope yang rendah dan 

memunculkan hopeless cognitive style (Mikulincer & Shaver, 2007). Berdasarkan 

fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa attachment pada masa kecil dapat 

memengaruhi hope individu ketika dia besar nanti. 

Definisi attachment menurut Bowlby ini kemudian berkembang dan akhirnya 

memunculkan istilah adult attachment yang dapat didefinisikan sebagai kedekatan 

antara individu dengan individu lain yang biasanya dipengaruhi oleh pola 

attachment individu ketika dia masih bayi (Brennan, Clark, & Shaver, 1998). 

Mikulincer dan Shaver (2007) menyatakan bahwa attachment seseorang di masa 

kecil akan membentuk suatu working models terkait dengan relasi dalam diri 

individu. Working models ini kemudian menjadi panduan yang terus digunakan 

individu dalam membangun hubungan sampai ia dewasa (Mikulincer & Shaver, 

2007). Dengan kata lain bagaimana attachment individu di masa kecil dapat 

memengaruhi attachment dia ketika dewasa dan cara dia membangun relasi, 

attachment ketika dewasa ini kemudian dikenal dengan istilah adult attachment. 

Individu dapat saja mengembangkan adult attachment secara umum seperti ke 

teman, rekan kerja, ataupun pasangan (Mikulincer & Shaver, 2007). Adult 

attachment ini dapat hadir dalam berbagai relasi yang beragam tersebut. Berbeda 

dengan definisi adult attachment yang cenderung general, adult romantic 

attachment merupakan istilah yang merujuk kepada suatu bentuk attachment yang 

spesifik yakni ke pasangan yang dimiliki individu.  
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Adult romantic attachment terdiri dari dua dimensi besar yakni anxiety dan 

avoidance (Fraley & Shaver, 2000). Anxiety berbicara mengenai keinginan yang 

kuat untuk kedekatan, perlindungan, ketakutan akan ditinggalkan dan keberadaan 

pasangan (Fraley & Shaver, 2000). Sedangkan avoidance berbicara mengenai 

perasaan tidak nyaman untuk bergantung pada pasangan, tidak nyaman akan 

kedekatan, dan cenderung menjaga jarak secara emosional (Fraley & Shaver, 2000). 

Kedua dimensi ini erat kaitannya dengan penjelasan Bowlby mengenai internal 

working models. Internal working models merupakan suatu konsep yang dimiliki 

oleh individu tentang dirinya ataupun orang lain (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Internal working models mempunyai bentuk yang spesifik sampai general dan akan 

terus muncul dalam hubungan-hubungan yang dibangun oleh individu (Mikulincer 

& Shaver, 2007). 

Dimensi anxiety merupakan salah satu dimensi yang berkaitan dengan internal 

working model yaitu model of self. Hal ini terlihat dari bagaimana individu yang 

mempunyai anxiety yang tinggi juga memiliki model of self yang negatif demikian 

juga sebaliknya yakni individu yang mempunyai anxiety yang rendah cenderung 

mempunyai model of self yang positif. Working model of self berbicara mengenai 

bagaimana individu melihat dirinya. Individu dengan model of self yang positif 

akan melihat dirinya sebagai seseorang yang kompeten, berharga, spesial dan layak 

dikasihi (Mikulincer & Shaver, 2007). Sebaliknya bila individu mempunyai model 

of self yang negatif maka individu akan memandang dirinya tidak kompeten, tidak 

berharga, tidak spesial dan tidak layak dikasihi.  

Dimensi avoidance berkaitan erat dengan working model of other yaitu 

bagaimana individu melihat orang lain. Individu yang memiliki model of other yang 
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positif akan cenderung melihat orang lain sebagai pribadi yang baik, dapat 

diandalkan, dan dapat memberikan perlindungan demikian juga sebaliknya bila 

individu mempunyai model of other yang negatif, individu akan melihat orang lain 

sebagai pribadi yang jahat, tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya dan tidak 

bisa memberikan rasa aman (Mikulincer & Shaver, 2007). Individu dengan 

avoidance yang tinggi akan cenderung mempunyai model of other yang negatif 

demikian juga sebaliknya (Mikulincer & Shaver, 2007). Bagaimana kedua internal 

working models ini akan memberikan pengaruh terhadap relasi yang dibentuk oleh 

individu.  

Pengertian internal working models menunjukkan bahwa attachment adalah 

sesuatu yang cenderung menetap, namun sesungguhnya ada berbagai pandangan 

mengenai fleksibilitas attachment. Beberapa ahli memandang bahwa attachment 

seseorang bukanlah sesuatu yang bisa berubah dan cenderung menetap (Hamilton, 

2000; Waters, Merrick, Treboux, Crowell & Albersheim, 2000), namun di sisi lain 

ada juga yang berpandangan bahwa attachment bisa saja mengalami perubahan 

(Chopik, Edelstein, & Fraley, 2013; Goldberg, 2013). Menurut Mikulincer dan 

Shaver (2007), adult attachment seseorang bisa saja mengalami perubahan 

sekalipun fondasi dari adult attachment adalah bagaimana attachment individu di 

masa anak-anak. Berbagai pengalaman individu bisa saja memberikan dampak 

tertentu dan akhirnya mengubah adult attachment yang dimiliki sehingga hal yang 

sama juga bisa berlaku untuk adult romantic attachment. Maka, hal tersebut 

memberikan ruang untuk seseorang bisa bertumbuh dan mengalami perubahan 

lewat psikoterapi (Mikulincer & Shaver, 2007).  
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Telah ada berbagai penelitian yang mengangkat variabel hope dan attachment 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Simmons, Gooty, Nelson dan Little (2009) 

yang melihat hope, trust dan burnout sebagai mediator antara attachment dan task 

performance. Selain itu ada juga penelitian yang melihat hope dan attachment 

sebagai mediator antara doa dan forgiveness (Jankowsi et al, 2011). Jiang, Huebner, 

dan Hills (2013) juga membuat penelitian yang melihat hubungan antara parent 

attachment dan early adolescent life satisfaction dengan hope sebagai mediatornya. 

Ada berbagai penelitian lainnya yang juga mengangkat berbagai konsep attachment 

dan hope yang dirangkum dalam meta-analysis yang dilakukan oleh Blake dan 

Norton (2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Mohr, Cook-Lyon, dan Kolchakian (2010) 

adalah salah satu penelitian yang juga melihat attachment orang tua dan anak pada 

kriteria sampel emerging adult. Mohr, Cook-Lyon, dan Kolchakian (2010) meneliti 

mengenai bagaimana ekspektasi emerging adult terhadap romantic attachment di 

masa depan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipan dengan 

attachment anxiety yang tinggi di masa depan cenderung membayangkan hubungan 

yang mempunyai komunikasi yang buruk dan pertengkaran yang timbul akan 

berakhir dengan pandangan yang buruk terhadap hubungan yang ada. Sedangkan 

partisipan yang mempunyai attachment avoidance yang tinggi akan cenderung 

membayangkan hubungan yang memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi dan 

juga komunikasi yang buruk (Mohr, Cook-Lyon, & Kolchakian, 2010). Sejauh ini 

peneliti belum menemukan penelitian yang melihat pengaruh adult romantic 

attachment terhadap hope terutama dalam konteks hubungan berpacaran dengan 

kategori sampel spesifik seperti emerging adulthood. 
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Berbagai penelitian di atas cenderung mengangkat attachment antara anak dan 

orang tua bukan adult romantic attachment. Belum banyak penelitian yang melihat 

adult romantic attachment individu terutama pada tahapan emerging adulthood 

terutama di Indonesia yang mempunyai perbedaan budaya dengan negara-negara di 

barat. Namun penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa pernyataan 

Snyder (1994) mengenai bagaimana hope dipengaruhi oleh attachment benar 

adanya, hal ini terlihat dari bagaimana kedua variabel ini terus berhubungan dan 

dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa attachment mempunyai pengaruh 

tertentu terhadap hope. Bila attachment masa kecil dapat memengaruhi hope, maka 

kemungkinan hal yang sama juga berlaku untuk adult romantic attachment 

terutama mengingat working model yang digunakan oleh individu dalam 

membangun hubungan berpacaran ketika dewasa merupakan working model yang 

dibentuk dari attachment dia di masa lalu (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Berdasarkan berbagai informasi yang telah peneliti sampaikan maka peneliti ingin 

melihat adakah pengaruh yang signifikan antara dimensi-dimensi dalam adult 

romantic attachment dengan hope pada emerging adulthood yang sedang 

berpacaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh yang 

signifikan dari dimensi-dimensi adult romantic attachment terhadap hope pada 

emerging adulthood yang sedang menjalani hubungan pacaran?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

dari dimensi-dimensi adult romantic attachment terhadap hope pada emerging 

adulthood yang sedang menjalani hubungan pacaran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis maupun praktis dalam 

pelaksanaanya. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kontribusi dan tambahan informasi untuk literatur yang 

berkaitan dengan adult romantic attachment, hope, dan emerging 

adulthood. 

2. Memberikan informasi terkait dengan pengaruh dari dimensi-dimensi adult 

romantic attachment terhadap hope pada emerging adulthood yang sedang 

menjalani hubungan pacaran. 

3. Memberikan informasi tambahan tentang perbedaan tingkat anxiety dan 

hope antara agama dan suku tertentu sehingga dapat memperkaya literatur 

yang berkaitan dengan Psikologi Positif dan lintas budaya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu individu yang tergolong sebagai 

emerging adulthood dalam mengembangkan hope yang ia miliki terutama 

guna membantu individu dalam melakukan eksplorasi mengenai cinta serta 

dalam membangun suatu hubungan. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu konselor yang bergerak dalam 

bidang hubungan untuk melihat variabel hope sebagai salah satu faktor yang 

mempunyai kontribusi tertentu terhadap hubungan individu sehingga faktor 

ini bisa digali ketika konselor berhadapan dengan individu yang memiliki 

masalah dalam hubungan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu individu yang tergolong sebagai 

emerging adulthood untuk melihat pengaruh dari adult romantic attachment 

terhadap hope. 

  


