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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebuah fenomena menarik terjadi di Indonesia pada akhir Desember 2017 

terhadap para pendengar radio. Dinyatakan bahwa alasan terbesar untuk 

mendengarkan radio karena mereka merasa kesepian (loneliness). Menariknya, 

survei ini diadakan pada 62,3 juta orang dan 56% di antaranya merupakan anak 

muda berusia 35 tahun ke bawah yang berada di DKI Jakarta (Putera, 2017). 

Fenomena ini menggambarkan bagaimana loneliness menjadi sesuatu yang 

menarik untuk diteliti, terutama di kalangan anak muda. 

Pada awalnya, loneliness digambarkan sebagai konstruk yang berdiri 

sendiri (unidimensional) dan hanya bervariasi secara intensitas dan frekuensinya 

(Russell, dalam DiTommaso & Spinner, 1993). Namun dalam perkembangannya, 

loneliness tidak lagi dilihat sebagai sebuah kondisi kesatuan yang hanya berdiri 

sendiri, namun loneliness bisa hadir secara berbeda dalam kondisi yang berbeda. 

Sebagai contohnya, loneliness yang dirasakan oleh seorang anak yang Ibunya 

meninggal dan loneliness yang dirasakan oleh anak yang tidak memiliki teman 

bermain tentunya berbeda (Heinrich & Gullone, 2006). Konsep baru ini dijelaskan 

lebih lanjut oleh Weiss (dalam DiTommaso & Spinner, 1993) bahwa loneliness 

hadir dalam dua dimensi, yaitu social loneliness dan emotional loneliness. Weiss 

(dalam DiTommaso & Spinner, 1993) menjelaskan social loneliness sebagai 

kondisi yang muncul dari kurangnya relasi sosial yang memadai. Sedangkan, 

emotional loneliness merupakan kondisi dari ketiadaannya suatu relasi yang intim. 
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Dalam penelitian-penelitian yang diadakan, terbukti bahwa social and 

emotional loneliness memberikan berbagai dampak buruk. Social and emotional 

loneliness terbukti memberikan dampak seperti rendahnya life satisfaction para 

mahasiswa (Salimi, 2011), memprediksi tingkat depresi, anxiety, dan general 

severity index secara signifikan (DiTommaso & Spinner, 1997), serta memberikan 

dampak berupa rendahnya self-esteem seseorang (DiTommaso, Brannen, & Best, 

2004). Berbagai dampak yang diberikan ini menyatakan betapa pentingnya social 

and emotional loneliness untuk diteliti. 

Social and emotional loneliness bisa hadir karena beberapa hal. Dari 

penelitian yang diadakan, terbukti bahwa kebutuhan akan love dan belonging 

(Kutlu & Pamuk, 2016), perceived social support dari significant other (Salimi & 

Bozorgpour, 2012), kepribadian masing-masing individu, temperamen, self-esteem 

yang rendah, memiliki kecemasan yang tinggi, memiliki sikap yang defensif, 

kompetensi sosial yang rendah, tidak dewasa secara emosional, dan pemalu 

(Walecka-Matyja, 2016) menjadi faktor dari social and emotional loneliness. 

Melihat bahwa social and emotional loneliness bisa hadir saat tidak 

terpenuhinya kebutuhan untuk bersama dengan orang lain, dipedulikan, saling 

bekerjasama (Glasser, dalam Kutlu & Pamuk, 2016), serta dekat dengan lawan jenis 

(Kutlu & Pamuk, 2016), hal ini mungkin berkaitan dengan apa yang dinamakan 

dating anxiety. Dating anxiety merupakan sebuah konsep mengenai kekhawatiran, 

kesulitan, dan halangan yang ditemui saat berinteraksi dengan pasangan kencan 

maupun lawan jenis yang berpotensi untuk menjadi pasangan (Hope & Heimberg, 

1990; Glickman & La Greca, 2004). 
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Dijelaskan oleh Pirog-Good dan Stets (dalam Chorney & Morris, 2008), 

dating atau yang diartikan sebagai “kencan” merupakan interaksi mutual antar dua 

orang yang melibatkan berbagai aktivitas menguntungkan dalam tahap 

meningkatkan kemungkinan adanya kelanjutan interaksi, komitmen, maupun 

keintiman secara seksual. Jika dilihat dalam stages of dating yang dijelaskan oleh 

Bogle (2008), maka dating termasuk dalam tahap kedua. Di tahap ini, kedua 

individu akan saling bertemu, pergi “hang out” dan menghabiskan waktu bersama-

sama, namun mereka belum memiliki hubungan eksklusif seperti menjadi pasangan 

ataupun pacar (Bogle, 2008). 

Dapat dibayangkan saat seorang anak muda mengalami dating anxiety, 

maka besar kemungkinan untuk mereka menghindari situasi-situasi yang 

memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lawan jenis ataupun situasi-

situasi yang mengarah kepada hubungan berpacaran. Biasanya, individu dengan 

dating anxiety juga diciri-cirikan sebagai orang yang jarang berkencan dan 

memiliki social phobia (Hope & Heimberg, 1990), atau yang sekarang lebih dikenal 

dengan nama social anxiety. 

Dating anxiety ini bisa timbul dari berbagai hal. Kurang atau sedikitnya 

pengalaman berteman dengan lawan jenis (La Greca & Mackey, 2007), gender 

(Boyle & O’Sullivan, 2013; La Greca & Mackey, 2007), serta usia yang lebih muda 

(Boyle & O’Sullivan, 2013; Glickman & La Greca, 2004) dapat menjadi faktor 

yang menyebabkan munculnya dating anxiety. Selain itu, dating anxiety juga 

menimbulkan berbagai dampak buruk seperti social anxiety, depresi, (Glickman & 

La Greca, 2004), serta pengalaman berkencan yang lebih minim (Boyle & 

O’Sullivan, 2013). 
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Dalam perspektif klinis, dating anxiety dapat berpotensi memberikan efek 

negatif terhadap perkembangan remaja menuju kedewasaan (Glickman & La 

Greca, 2004). Hal ini akan sulit mengingat bahwa pada tahapan perkembangannya, 

para anak muda tersebut sedang berada dalam tahap perkembangan emerging 

adulthood. Jika dating anxiety muncul dan berlanjut, maka hal ini akan berdampak 

terhadap perkembangan para emerging adulthood menuju kedewasaan. 

Adapun usia 18 – 25 tahun sendiri adalah usia dari tahapan perkembangan 

emerging adulthood, yang merupakan saat individu berfokus pada eksplorasi 

identitas dalam tiga hal, yaitu cinta, pekerjaan, dan worldviews (Arnett, 2000). 

Dalam tahap perkembangan ini, individu belajar untuk mencari identitas diri 

mereka dengan mencoba berbagai cara dan bergerak secara bertahap menuju 

keputusan yang lebih matang (Arnett, 2000). Salah satu area yang dieksplorasi oleh 

emerging adulthood adalah area cinta. Dalam hal cinta, individu mulai untuk 

berpacaran atau menjalin sebuah hubungan yang intim dengan seseorang. Fokus 

berpacaran dalam tahap emerging adulthood bukanlah untuk hiburan semata lagi, 

namun untuk mengeksplorasi intimacy baik secara fisik maupun emosional (Arnett, 

2000). Penting untuk mengeksplorasi area cinta dalam mendapatkan berbagai 

pengalaman hidup sebelum mengambil tanggung jawab orang dewasa yang lebih 

berat dan terbatas (Arnett, 2000). 

Melihat fenomena loneliness yang marak dialami para emerging adulthood 

dan kaitannya dengan kemungkinan adanya dating anxiety, maka individu-individu 

akan mengalami kesulitan untuk mengeksplorasi cinta sebagai salah satu bagian 

dari tahap perkembangan mereka. Tak hanya mengalami kesulitan, saat eksplorasi 

dalam area cinta itu terhambat, maka hal ini juga akan berdampak pada tahap 
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selanjutnya. Saat individu tersebut sudah berumur 30 ke atas, maka kemungkinan 

untuk eksplorasi dan bereksperimen akan susah terjadi, mengingat pengawasan 

orang tua akan menghilang dan muncul tuntutan untuk menikah (Arnett, 2000).  

Selain urgensi di atas, peneliti juga menemukan bahwa baik dating anxiety 

dan social and emotional loneliness masih minim dibahas. Pada dating anxiety, 

peneliti menemukan penelitian mengenai perbedaan dating anxiety dan fear of 

intimacy antara individu dengan asma dan individu tanpa penyakit kronis 

(Eddington, Mullins, Fedele, Ryan, & Junghans, 2010), dating anxiety pada remaja 

dan dewasa muda dengan alergi makanan (Hullmann, Molzon, Eddington, & 

Mullins, 2012), pengaruh dating anxiety terhadap pengalaman berkencan, interaksi 

seksual, serta konsumsi alkohol (Boyle & O’Sullivan, 2013), serta peran romantic 

desolation dan dating anxiety sebagai mediator dalam hubungan interpersonal 

competence dan life satisfaction (Adamczyk & Segrin, 2015).  

Sedangkan dengan social and emotional loneliness, peneliti menemukan 

penelitian mengenai pengaruh social and emotional loneliness pada life satisfaction 

(Salimi, 2011), peran perceived social support dalam memprediksi social and 

emotional loneliness (Salimi & Bozorgpour, 2012), social and emotional loneliness 

berdasarkan Glasser’s basic needs (Kutlu & Pamuk, 2016), hubungan problematic 

internet use dan social and emotional loneliness (Andangsari & Dhowi, 2016), dan 

berbagai dimensi dalam sibling relationship sebagai prediktor dari social and 

emotional loneliness (Walecka-Matyja, 2016). 

Dari seluruh penelitian yang dipaparkan, peneliti tidak menemukan adanya 

penelitian yang dipublikasikan terkait kedua variabel yang peneliti ajukan. Dengan 

minimnya pembahasan kedua variabel tersebut juga meningkatkan urgensi untuk 
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diadakannya penelitian mengenai dating anxiety dan social and emotional 

loneliness. Selain itu, secara praktis penelitian ini penting untuk dilakukan 

mengingat bagaimana dating anxiety dan social and emotional loneliness dapat 

memberikan dampak dalam tahap perkembangan emerging adulthood. Maka 

dengan fenomena dan urgensi yang telah dibahas di atas, peneliti bermaksud untuk 

melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara dating anxiety dan social and 

emotional loneliness pada emerging adulthood. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara dating 

anxiety dan social and emotional loneliness pada emerging adulthood? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

yang signifikan antara dating anxiety dan social and emotional loneliness pada 

emerging adulthood. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis maupun praktis dalam 

pelaksanaannya. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah: 
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1) Menambah literatur dalam penelitian Psikologi di Indonesia, secara 

khusus mengenai topik dating anxiety dan social and emotional 

loneliness yang dialami oleh emerging adulthood, mengingat belum 

ada penelitian dengan topik yang serupa diteliti di Indonesia.  

2) Memberikan gambaran mengenai ada tidaknya hubungan antara dating 

anxiety dan social and emotional loneliness pada emerging adulthood. 

3) Memberikan manfaat bagi para pihak praktisi maupun peneliti dalam 

mengembangkan penelitian mengenai dating anxiety dan social and 

emotional loneliness. 

4) Memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu Psikologi, 

terkhususnya dalam bidang Psikologi Perkembangan dalam tahap 

perkembangan emerging adulthood. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah: 

1) Memberikan pemahaman pada masyarakat secara umum mengenai 

kondisi yang dialami para individu dalam tahap perkembangan 

emerging adulthood, terlebih dengan tugas-tugas perkembangannya 

dan bagaimana kaitannya dengan dating anxiety dan social and 

emotional loneliness. 

2) Memberikan informasi bagi para individu emerging adulthood dalam 

melihat kondisi dating anxiety maupun social and emotional loneliness 

yang mungkin dialami. 



 

8 

 

3) Memberikan informasi dan masukan bagi para konselor serta psikolog 

dalam menangani individu-individu yang mengalami dating anxiety 

maupun social and emotional loneliness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


