
12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cinta

1. Pengertian Cinta

Stenberg (1988) mengatakan cinta adalah bentuk emosi manusia yang

paling dalam dan paling diharapkan. Manusia mungkin akan berbohong, menipu,

mencuri dan bahkan membunuh atas nama cinta dan lebih baik mati daripada

kehilangan cinta. Cinta dapat meliputi setiap orang dan dari berbagai tingkatan

usia.

Menurut Master dkk (1992) mendefinisikan cinta sebagai tugas yang sulit.

Disamping mencintai pasangannya yaitu baik lelaki maupun wanita. Manusia

dapat mencintai anak maupun orang tua, saudara, hewan kesayangan, negara atau

Tuhan sama seperti mereka mencintai makanan kesukaan, pelangi dan olahraga

favoritnya.

Sedangkan menurut Hendrick dan Hendrick (1992), tidak ada satupun

fenomena yang dapat menggambarkan bagaimana itu cinta, pada akhirnya cinta

merupakan seperangkat keadaan emosional dan mental yang kompleks. Pada

dasarnya tipe-tipe cinta yang dialami masing-masing individu berbeda-beda

bentuknya dan berbeda-beda pula kualitasnya. Menurut Rubin (dalam Hendrick

dan Hendrick, 1992) cinta itu adalah suatu sikap yang diarahkan seseorang

terhadap orang lain yang dianggap istimewa, yang mempengaruhi cara berfikir,

merasa dan bertingkah laku.
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Menurut Libowitz (dalam Wortman, 1992) cinta adalah suatu perasaan

positif yang kuat yang kita rasakan terhadap seseorang dan merupakan perasaan

positif terkuat yang pernah kita alami. Dalam setiap tipe cinta, elemen perhatian

terhadap orang yang dicintai sangatlah penting. Tanpa adanya unsur perhatian

yang murni, apa yang disebut cinta mungkin hanya hasrat saja. Selain unsur

perhatian , unsur rasa hormat juga diperlukan. Rasa hormat yang akan membuat

individu menghargai identitas dan integritas orang yang dicintai sehingga

menghindarkan dari masalah eksploitasi.

Dari definisi-definisi yang disebutkan maka dapat disimpulkan cinta

adalah seperangkat keadaan emosional dan mental yang kompleks yang

mempengaruhi cara berpikir, perasaan dan tingkah laku seseorang.

2. Komponen cinta

Teori yang paling terkenal tentang cinta adalah teori yang dikemukakan

oleh Robert Stenberg yang dikenal dengan  Stenberg’s triangular of love. Menurut

Stenberg (dalam Taylor dkk, 2000) semua pengalaman cinta memiliki tiga

komponen cinta yaitu keintiman (intimacy) gairah (passion) dan komitmen

(commitment).

a. Keintiman (Intimacy)

Komponen keintiman maksudnya adalah perasaan ingin selalu dekat, ingin selalu

berhubungan, membentuk ikatan dengan orang yang dicintai. Dalam komponen

ini, ada keinginan untuk selalu memberi perhatian pada orang yang dicintai.

Kedekatan diri dengan pasangan dan komunikasi yang intim adalah sesuatu yang
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penting. Komponen ini sangat penting baik pada cinta romantis, cinta terhadap

anak-anak maupun pada teman baik.

Menurut Stenberg (1988), keintiman itu sendiri merupakan komponen

emosi yang didalamnya terdapat kehangatan, kepercayaan dan keinginan untuk

membina hubungan. Ciri-cirinya antara lain adalah adanya perasaan kedekatan

dengan seseorang, senang berbincang-bincang dengannya dalam waktu lama,

merasa rindu bila lama tidak bertemu dan ada keinginan untuk saling

bergandengan tangan atau merangkul bahu.

Stenberg (1988) mengatakan komponen keintiman sendiri setidaknya

memuat sepuluh elemen yaitu :

1.) Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang dicintai

Seseorang akan memperhatikan kesejahteraan dari orang yang dicintainya dan

kemudian meningkatkan kesejahteraannya, kadang-kadang ada harapan yang

muncul bahwa perbuatan itu akan mendapatkan balasan.

2.) Mengalami kebahagiaan dengan orang yang dicintai

Seseorang akan menikmati kegiatan yang dijalankan dengan pasangannya, ketika

mereka melakukan kegiatan itu bersama-sama, mereka akan menikmatinya dan

membentuk kenangan-kenangan yang mungkin akan mereka ingat pada masa-

masa sulit dikemudian  harinya.

3.) Menempatkan orang yang dicintai dalam penghargaan yang tinggi

Seseorang akan menghargai dan menghormati orang yang dicintainya. Walaupun

ada kekurangan dan cacat pada diri orang yang dicintainya tersebut, tidak akan

mengurangi penghargaan yang diberikan.
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4.) Mampu bergantung pada orang yang dicintai ketika dibutuhkan

Seseorang akan merasakan bahwa pasangannya ada ketika ia membutuhkan,

ketika ia membutuhkan pasangannya ia dapat memanggilnya dan berharap

pasangannya akan segera datang.

5.) Memiliki pemahaman yang saling menguntungkan dengan pasangannya

Pasangan akan saling mengerti satu sama lain. Mereka memahami kelebihan dan

kekurangan pasangannya dan bagaimana merespon terhadap kekurangan dan

kelebihan tersebut. Mampu memberikan empati pada kondisi emosi pasangannya.

6.) Saling berbagi hak milik dengan orang yang dicintai

Seseorang mampu memberikan dirinya dan waktunya, seperti juga barang barang

yang dimilikinya kepada pasangannya. Bahkan mereka juga saling berbagi

kekayaan dan yang lebih penting mereka saling berbagi dirinya sendiri.

7.) Menerima dukungan emosi dari pasangannya

Seseorang akan merasa didukung oleh pasangannya terutama pada saat

dibutuhkan.

8.) Memberikan dukungan emosi pada orang yang dicintainya

Seseorang akan mendukung pasangannya dengan cara memberi empati dan

dukungan emosional pada saat-saat dibutuhkan.

9.) Berkomunikasi dengan intim terhadap pasangannya

Seseorang mampu berkomunikasi dengan intens dan jujur terhadap pasangannya,

berbagi perasaan-perasaan paling dalam.
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10.) Menghargai orang yang dicintai

Seseorang merasa betapa pentingnya keberadaan orang yang dicintainya tersebut

dalam kehidupannya

Elemen-elemen diatas adalah beberapa perasaan-perasaan yang mungkin

dialami dalam komponen keintiman. Untuk merasakan pengalaman keintiman,

tidak harus merasakan semua komponen diatas, tetapi sebaliknya dari hasil

penelitian dibuktikan bahwa seseorang akan merasakan pengalaman keintiman

jika ia merasakan perasaan-perasaan yang sangat penting dikemukakan diatas,

dimana jumlahnya berbeda tiap-tiap orang. Biasanya pengalaman-pengalaman ini

tidak dirasakan terpisah-pisah, tetapi sebagai suatu kesatuan.

b. Gairah (Passion)

Komponen gairah adalah dorongan yang mengarahkan pada suatu emosi

yang kuat dalam hubungan cinta tersebut. Dalam hubungan cinta romantis,

ketertarikan fisik dan seksual mungkin adalah hal yang utama. Namun motif yang

lainnya seperti memberi dan menerima perhatian,  kebutuhan akan harga diri atau

kebutuhan untuk mendominasi mungkin  turut terlibat.

Komponen gairah dikatakan oleh Eaine Hatfield dan Walster (dalam

Sternberg, 1988) sebagai “keadaan kepemilikan dan bersatu dengan orang yang

dicintai.” Gairah adalah ekspresi dari hasrat dan kebutuhan seperti harga diri, kasih

sayang, dominansi, nurturance dan kebutuhan seksual. Derajat kekuatan dari

kebutuhan-kebutuhan ini bervariasi tergantung pada jenis individunya, situasi dan

jenis hubungan dari kebutuhan yang dijalani. Gairah dalam cinta cenderung

berinteraksi dengan keintiman bahkan saling mendukung satu sama lain. Bahkan
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kadang-kadang gairah dapat dibangkitkan melalui keintiman. Pada beberapa jenis

hubungan yang melibatkan lawan jenis, komponen gairah ini akan muncul dengan

cepat dan keintiman akan mengikuti kemudian. Gairah dalam suatu hubungan

mungkin adalah hal yang pertama sekali muncul, tetapi keintiman akan membantu

dalam memperkuat  hubungan tersebut. Dalam beberapa jenis hubungan, gairah

akan muncul belakangan setelah munculnya keintiman.  Ada  pula  jenis  hubungan

dimana  gairah  dan  keintiman  saling  berlawanan. Misalnya dalam hubungan

prostitusi, seseorang mungkin mencari pemenuhan akan kebutuhan gairahnya,

namun hal tersebut meminimalisasi keintiman

Kebanyakan orang menganggap gairah adalah hal-hal yang berhubungan

dengan seksual. Tetapi setiap keterbangkitan psikofisiologis dapat dikatakan

sebagai pengalaman gairah. Misalnya, individu dengan kebutuhan  kasih  sayang

yang  tinggi mungkin akan mendapatkan pengalaman gairah dengan orang yang

memberikan kasih sayang tersebut.

c. Komitmen (Commitment)

Komponen komitmen merupakan suatu keputusan yang diambil seseorang

bahwa dia mencintai orang lain dan secara berkesinambungan akan tetap

mempertahankan cinta tersebut. Hal ini adalah komponen kognitif utama dari cinta.

Komponen komitmen sendiri mempunyai dua aspek jangka pendek dan jangka

panjang.  Aspek  jangka  pendek  adalah  keputusan  untuk  mencintai  seseorang.

Sedangkan keputusan jangka panjang adalah untuk mempertahankan hubungan

cinta tersebut. Kedua aspek  ini tidak  harus  dialami bersama-sama. Keputusan

untuk mencintai belum tentu mengakibatkan munculnya keinginan untuk
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mempertahankan hubungan.

Beberapa orang berkomitmen untuk mencintai orang lain tanpa pernah  ada

pengakuan  atas cinta mereka. Seringkali yang terjadi adalah komitmen muncul

secara temporer dan karena adanya pemikiran logis. Oleh sebab itu lembaga

perkawinan adalah sebagai representasilegalisasi adanya komitmen untuk

memutuskan mencintai  seseorang sepanjang hidupnya. Komitmen lain yang dapat

mempertaankan suatu hubungan cinta pada saat hubungan tersebut mengalami

pasang surut. Komponen ini sangat penting untuk melalui masa-masa yang sulit

dan mencapai masa yang lebih baik.

Komponen komitmen berinteraksi dengan keintiman dan gairah. Bagi

kebanyakan orang, komitmen dihasilkan dari kombinasi keintiman dan gairah.

Dua  orang  yang  saling berkomitmen  satu  sama  lain,  yang  satu  mungkin  akan

melihat  komitmen  sebagai  suatu kekuasaan atas pasangannya dan terhadap

hubungan, namun tidak terhadap tipe hubungannya. Misalnya, seorang istri

memiliki komitmen terhadap suaminya dan untuk memiliki hubungan dengan

suaminya tersebut, tetapi tidak berkomitmen terhadap peran kepatuhan yang harus

dimiliki sebagai bentuk rasa hormat terhadap suaminya. Sifat dari ketiga

komponen ini berbeda satu sama lainnya. Perinciannya dapat dilihat pada

tabel 2.1.
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Tabel 2.1
Sifat dari Komponen Cinta

No Sifat Keintiman Gairah Komitmen

1.

2.

3.

Kestabilan

Kontrol Kesadaran

Tingkat pentingnya
pengalaman yang
diperoleh

Menengah

Menengah

Bervariasi

Rendah Tinggi

Rendah Tinggi

Tinggi Bervariasi

Tinggi                   Rendah

Menengah               Tinggi

Tinggi                 Menengah

4. Peran dalam hubungan Menengah

jangka pendek

5. Peran dalam hubungan Tinggi
jangka panjang

6. Keterlibatan fungsi Rendah

psikofisiologis

Misalnya, keintiman dan komitmen relatif lebih stabil dalam hubungan

yang dekat, sementara gairah cenderung relatif tidak stabil dan berubah-ubah tanpa

dapat diprediksi. Kita memiliki  kontrol kesadaran tertentu terhadap keintiman,

tingkat kesadaran  yang tinggi terhadap komitmen tetapi kontrol yang sangat

sedikit terhadap keterbangkitan gairah. Kita selalu sadar terhadap kemunculan

gairah, namun kesadaran akan adanya keintiman  atau komitmen sifatnya bervariasi.

Kadang-kadang kita mengalami perasaan hangat karena adanya keintiman, tetapi

tidak menyadarinya bahkan tidak dapat melabelnya. Hal yang sama terjadi bahwa

kita tidak menyadari seberapa tinggi komitmen kita terhadap orang lain dan

terhadap hubungan tersebut sampai ada sesuatu atau seseorang yang mengintervensi

dan mempengaruhi komitmen tersebut.

Peran dari ketiga komponen  ini bervariasi, tergantung kepada hubungan cinta

yang berlangsung, jangka panjang atau jangka pendek. Dalam hubungan jangka
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pendek, khususnya cinta romantis, gairah (passion) memainkan peran yang besar

sedangkan keintiman (intimacy) perannya  menengah  dan  komitmen (commitment)

memainkan  peran  yang  paling  kecil. Sebaliknya dalam hubungan yang jangka

panjang, keintiman dan komitmen justru berperan sangat besar, sedangkan gairah

perannya menengah saja dan mungkin akan menurun seiring berjalannya waktu.

Ketiga komponen ini juga berbeda keberadaannya dalam berbagai

hubungan cinta. Keintiman biasanya ditempatkan di posisi puncak dari banyak

hubungan cinta, dimana jenis hubungan cinta yang dimaksud adalah hubungan

dengan orangtua, saudara, kekasih, atau teman dekat. Gairah kelihatannya

sangat terbatas keberadaannya pada jenis hubungan cinta tertentu, khususnya

yang romantis. Sementara keberadaan komitmen sangat bervariasi pada hubungan

cinta yang berbeda. Misalnya, komitmen cenderung tinggi pada cinta terhadap

anak, tetapi relatif rendah pada cinta terhadap teman yang dapat berubah sepanjang

masa.

Ketiga komponen ini juga berbeda keberadaannya jika ditinjau dari  adanya

keterlibatan fungsi psikofisiologis, sementara komitmen sangat sedikit

melibatkannya dalam melibatkan fungsi psikofisiologis, Keintiman berada pada

interval menengah dalam melibatkan fungsi psikofisiologis.

3. Bentuk-Bentuk Cinta

Dari hasil analisa ketiga komponen tersebut, Stenberg mengidentifikasikan

tujuh bentuk cinta, didasarkan pada ada atau tidaknya masing-masing komponen.

Bentuk-bentuk cinta tersebut adalah:
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1. Liking

Bentuk cinta dimana yang ada hanya unsur keintiman tanpa gairah dan komitmen.

Ada pada hubungan persahabatan (bisa sesama jenis kelamin). Perasaan-perasaan

yang muncul dikarakteristikkan dengan hubungan pertemanan. Individu  akan

merasa dekat, saling terkait dan nyaman terhadap orang yang dijadikan subjek

“liking” tanpa adanya gairah maupun komitmen membentuk hubungan jangka

panjang. Secara emosional ada ikatan dengan orang tersebut, tetapi tidak ada gairah

yang muncul atau keinginan untuk menghabiskan hidup bersama orang tersebut. Ada

kemungkinan bahwa hubungan pertemanan akan memunculkan gairah atau

komitmen jangka panjang, tetapi kebanyakan hubungan pertemanan hanya sebatas

memunculkan perasaan suka (liking).

2. Infatuated Love

Bentuk cinta dimana yang ada hanya elemen gairah tanpa  komitmen dan

keintiman. Ada pada cinta pada pandangan pertama (biasa disebut infatuasi), atau

pada ketertarikan fisik yang biasanya mudah hilang. Biasanya ini muncul karena

adanya pengalaman keterbangkitan gairah tanpa adanya keintiman atau komitmen

Infatuasi  ini  dapat  muncul  secara  cepat  dan  menghilang  dengan  cepat  pula.

Infatuasi secara umum diperlihatkan dengan adanya keterbangkitan psikofisiologis

dan tanda-tanda fisik seperti detak jantung yang meningkat, atau bahkan jantung

yang beredar keras, peningkatan sekresi hormon  dan adanya ereksi pada organ

genital.

3. Empty love

Bentuk cinta dimana yang ada hanya elemen komitmen tanpa  gairah  dan
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Keintiman. Biasanya ditemukan pada pasangan yang telah menikah dalam waktu

yang panjang (misalnya pada pasangan usia lanjut). Ini adalah bentuk cinta dimana

hubungan tersebut telah menemukan kejenuhan. Hubungan tersebut telah berjalan

beberapa tahun namun masing-masing telah kehilangan keterlibatan emosional

satu sama lain dan juga tidak ada lagi ketertarikan fisik di antara mereka. Di

beberapa masyarakat, jenis cinta ini berada di akhir dari sebuah hubungan jangka

panjang. Namun di masyarakat tertentu, jenis cinta ini justru merupakan awal dari

sebuah hubungan jangka panjang. Individu memulainya dengan perkawinan dan

artinya memulai hubungan dengan sebuah komitmen dan berharap hubungan

tersebut akan diikuti dan dipenuhi dengan gairah dan keintiman dan dari situlah

hubungan tersebut dimulai.

4. Romantic Love

Bentuk cinta dimana di dalamnya terdapat komponen keintiman dan gairah yang

kuat tanpa adanya komitmen. Biasa terdapat pada orang-orang yang berpacaran.

Pada bentuk cinta ini, pasangan tersebut tidak hanya saling tertarik secara fisik

tetapi ada keterikatan emosional di antara keduanya.

5. Companionate Love

Hubungan  jangka  panjang  yang  tidak  melibatkan  unsur  gairah,  hanya ada

komponen keintiman dan komitmen. Biasanya terdapat   pada hubungan

persahabatan. Jenis hubungan ini adalah  hubungan  yang  jangka  panjang,

pertemanan yang memiliki komitmen, hubungan pernikahan yang ketertarikan fisik

di antaranya sudah pudar.
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6. Fatous Love

Bentuk cinta yang di dalamnya terdapat komponen gairah dan komitmen namun

tanpa keintiman. Biasa terdapat hubungan suami istri yang sudah kehilangan

keintimannya. Jenis cinta ini terjadi jika pasangan saling berkomitmen satu sama

lainnya dengan dasar adanya gairah dia antara mereka tapa ada munculnya

keintiman. Jika gairah yang muncul terjadi dengan cepat, dan tidak ada munculnya

keintiman untuk selanjutnya, maka hubungan yang didasarkan pada bentuk cinta

ini tidak akan bertahan lama.

7. Consummate Love

Bentuk cinta yang didalamnya terdapat semua komponen, baik keintiman, gairah

maupun komitmen dalam proporsi yang seimbang. Bentuk cinta ini merupakan

bentuk yang ideal oleh sebab itu orang berusaha untuk mendapatkannya.

8. Non Love

Merupakan bentuk hubungan dimana tidak satupun dari ketiga komponen  cinta

yang  telah  dikemukakan  muncul.  Ini  terjadi  pada  banyak  hubungan  yang

sederhana, dimana yang terjadi hanya interaksi biasa tanpa adanya cinta bahkan

rasa suka.

Ringkasan dari bentuk-bentuk cinta yang dijelaskan  dapat dilihat pada

tabel 2.2.
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Tabel 2.2
Bentuk-bentuk Cinta

No Bentuk cinta Keintiman Gairah Komitmen

1. Non love - + -
2. Liking + - -
3. Infatuated love - + -
4. Empty Love - - +
5. Romantic Love + + -
6. Compasionate Love + - +
7. Fotous Love - + +
8. Comsummate Love + + +

Menurut Stenberg (dalam Tambunan, 2001), setiap komponen pada setiap

individu berbeda tingkatannya. Cinta yang ideal adalah apabila ketiga komponen

tersebut berada pada proporsi yang sesuai pada suatu waktu tertentu. Misalnya

pada tahap awal hubungan, yang paling besar adalah komponen keintiman. Setelah

itu berlanjut pada komponen gairah yang disertai komitmen yang lebih besar,

misalnya melalui pernikahan.

B. Attachment

1. Pengertian Attachment

Bowlby adalah tokoh pertama yang mengadakan penelitian dan

mengemukakan teori mengenai attachment, dan tetap menjadi dasar teori bagi

penelitian-penelitian selanjutnya tentang attachment. Bowlby (dalam Mikulincer

& Shaver, 2007 ) mengemukakan bahwa attachment adalah ikatan emosional

yang dimiliki anak ketika berinteraksi dengan figur tertentu, dimana anak
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menginginkan kedekatan dengan figur tersebut dalam situasi-situasi tertentu

seperti ketika ketakutan dan kelelahan.

Hazan dan Shaver (dalam Feeney & Nooler 1996) mengeksplorasi ide

Bowlby mengenai attachment. Menurut Hazan dan Shaver ikatan emosional yang

berkembang pada hubungan romantis dimasa dewasa memiliki fungsi yang sama

dengan ikatan emosional antara anak dan pengasuhnya.

Cox (2001) menyebutkan attachment sebagai sebuah ikatan emosional

yang kuat dengan orang lain. Hendrick (2004) mendefinisiskan attachment

sebagai sebuah bagian dari interaksi dengan pengasuhnya yang melibatkan

kedekatan fisik, yang secara tak langsung juga kedekatan afeksi emosional

(McGuirk & Pettijhon, 2008).

Bowlby dan Ainsworth menambahkan attachment sebagai ikatan afektif

yang terus menerus yang dikarakteristikan oleh kecendrungan untuk mencari dan

memelihara kedekatan pada figure khusus, terutama ketika dibawah tekanan

(Collins, 1996).

Attachment pada orang dewasa didefinisikan sebagai kecendrungan yang

stabil pada individu untuk berusaha keras mencari dan memelihara kedekatan

dengann seseorang atau orang tertentu yang memberikan potensi subjektif rasa

aman dan terlindungi terhadap fisik ataupun psikis (Berman & Sperling dalam

Potter-Efron, 2005). Hendrick menambahkan attachment pada dewasa sebagai

attachment romantic yang diartikan sebagai perilaku yang melibatkan kedekatan

dan ikatan dengan seorang pasangan romantis (McGuirk & Pettijohn, 2008).
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Dari definisi-definisi  yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa

attachment adalah ikatan emosional yang dimiliki individu dengan figur orang

terdekat berdasarkan pengalaman pada masa anak-anak terhadap ibu ataupun

pengasuhnya yang memiliki pengaruh terhadap hubungan dengan individu lainnya

yang memberikan potensi rasa aman.

2. Jenis-jenis Attachment

Setiap individu memiliki kelekatan dengan orang lain, tetapi setiap

individu memiliki kualitas kelekatan yang berbeda. Ada individu yang cepat akrab

dan dekat dengan orang baru, tidak malu untuk memulai suatu percakapan, jika

memiliki pasangan akan merasa nyaman dan tenang dengan keberadaan

pasangannya. Tetapi ada juga individu yang sulit untuk membina hubungan baru

dengan orang lain, baik hubungan percintaan ataupun hubungan pertemanan.

Individu seperti ini biasanya pemalu dan tidak pernah berani untuk

mengekspresikan perasaannya. Ia juga biasanya merasa takut jika memiliki

pasangan, ia akan merasa pasangannya akan memiliki prilaku tidak  jujur

kepadanya.

Ainsworth (dalam mikulincer & Shaver 2007) melakukan penelitian yang

disebut dengan strange situation. Strange situation adalah meneliti kedekatan

antara orang dewasa (ibu) dengan anaknya. Melalui penelitian ini didapatkan tiga

attachment yaitu secure attachment, avoidant attachment dan ambivalent

attachment.
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a. Secure attachmet

Pada tipe kelekatan ini dijelaskan bahwa individu memiliki keluarga yang

mendukung menjadi pribadi yang dapat dipercaya, hangat, orang tua yang

bahagia, bisa mentolerir perpisahan dengan pasangan, dapat memberikan

pasangan dukungan emosional ketika mereka membutuhkannya, secara umum

bentuk positif hubungan romantis, mempercayai hubungan cinta romantic itu ada

dan bisa berlangsung lama (Mischel dkk, 2004). Sekitar 56 % orang dewasa yang

memiliki tipe secure attachment , ditemukan memiliki kepuasan paling besar dan

paling berkomitmen terhadap hubungan disbanding dengan tipe attachment lain

(Shaver dkk 2007).

b. Avoidant attachment

Pada tipe attachment ini, individu dikatakan memiliki hubungan keluarga

yang jauh, memiliki jarak emosional dengan orang tua, tidak merasa hangat, tidak

dekat atau percaya pada orang tua, cenderung takut akan keintiman, sulit

menemukan komitmen secara emosional, tidak dapat memberikan dukungan

emosional yang tinggi pada pasangan, sinis terhadap cinta romantis dan

meragukannya dapat berlangsung lama (Mischel dkk, 2004).

c. Ambivalent Atacchment

Tipe attachment ambivalent dikatakan adalah individu yang memiliki

hubungan romantis tapi tidak bertahan lama, mencemaskan, ketakutan akan takut

kehilangan pasangan, siap dan ingin sekali mengganti diri untuk menyenangkan

pasangan, tertekan dengan perpisahan dengan pasangan, mempercayai bahwa

jatuh cinta itu mudah tapi tidak akan berlangsung lama (Micheel dkk, 2004)
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mempercayai bahwa orang lain tidak menginginkan kedekatan seperti yang

diinginkannya, mereka khawatir pasangan mereka tidak benar-benar mencintainya

dan akan meninggalkannya, mereka selalu menginginkan penggabungan yang

utuh dengan orang lain yang terkadang membuat mereka ketakutan orang lain itu

pergi, pengalaman mereka dalam cinta sering terobsesi dan ditandai oleh hasrat

untuk menguasai, memiliki tingkatan tinggi pada ketertarikan seksual dan

kecemburuan, biasanya hubungan mereka bertahan sekitar 6 tahunan, dan sekitar

19-20 % orang dewasa diidentifikasi sebagai tipe ambivalent attachment (Shaver

dkk 2007).

Penelitian akan teori attachment dalam konteks hubungan romantis

dilakukan pertama kali oleh Hazan dan shaver (dalam mikulincer & Shaver, 2007)

mereka mengatakan bahwa hubungan romantis merupakan bagian dari

pembentukan attachment. Mereka juga menemukan tiga tipe attachment yang

terdapat pada individu dewasa berdasarkan sejarah pengalaman pengasuhan

individu dimasa kecilnya dengan menggunakan self-report.

a. secure attachment dimiliki oleh individu yang pada masa kanak-kanaknya

memiliki hubungan akrab dengan kedua orang tua, ketika dewasa menjadi pribadi

yang mudah bergaul, percaya diri, memiliki hubungan yang romantis dan penuh

kasih dengan pasangannya.

b. avoidance attahment, dimiliki oleh individu yang pada masa kanak-kanaknya

sering mendapatkan perlakuan dingin, tidak bersahabat, bahkan penolakan dari

ibunya, ketika dewasa mereka takut akan keintiman dengan pasangan dan

kesulitan menerima kekurangan pasangan.
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c. ambivalent dimiliki oleh individu yang pada masa kanak-kanaknya memiliki

pengalaman dengan ayah yang dipandang kurang adil, ketika dewasa menjadi

individu yang kurang percaya diri, mudah jatuh cinta, tetapi sulit menemukan

cinta sejati, penuh rasa ingin memiliki pasangan, penuh rasa cemburu, penuh

dengan hasrat seksual dan emosional.

Sejalan dengan pemikiran Ainsworth mengenai attachment, Breenan,

Clark, Shaver, Brayley dan Waller (dalam Collins & Freeney, 2004)

mengemukakan bahwa ketiga tipe attachment itu dapat dirangkum menjadi dua

dimensi tipe attachment pada orang dewasa yaitu anxiety dan avoidance. Pola

attachment anxiety merupakan perasaan tentang keberhargaan dirinya (self-worth)

berkaitan dengan seberapa tinggi individu merasa khawatir bahwa ia akan ditolak,

ditinggalkan atau tidak dicintai oleh figur attachment atau sicgnificant other. Pola

attachment avoidant berkaitan dengan seberapa jauh individu membatasi intimasi

dan ketergantungan pada orang lain. Dari dua dimensi tersebut dapat ditemukan

empat macam pola attachment yang akan tergolong dengan sendirinya, yaitu

antara lain secure (anxiety rendah & avoindance rendah) preoccupied (anxiety

tinggi & avoidance rendah) fearful (anxiety tinggi & avoidance tinggi) dan

dismissing (anxiety rendah & avoidance tinggi).

Bartholomew dan Horowitz berusaha mengembangkan penelitian

mengenai attachment pada hubungan romantis dengan menggunakan metode

wawancara (Mikulincer dan Shaver, 2007) dalam penelitian Bartholomew dan

Horowitz, menemukan adanya perbedaan karakteristik individu yang tergolong

memiliki tipe avoidant attachment. Individu yang diklasifikasikan kedalam pola
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avoidant attachment ternyata tidak merasa tertekan dalam hubungan romantis dan

tidak menganggap penting hubungan romantis.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hazan dan Shaver yang

menemukan bahwa individu dengan avoidant attachment merasa tertekan dalam

hubungan romantis dan tidak tidak merasa nyaman ketika berhubungan dekat

dengan orang lain. Perbedaan hasil dari karakteristik individu dewasa yang

diklasifikasikan dalam pola avoidant attachment ini yang akhirnya mendorong

penelitian-penelitian selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai pola-pola

attachment pada individu dewasa.

Barthlowomew dan Horowitz melanjutkan penelitian mengenai tipe

attachment pada hubungan romantis dewasa (dalam Mikulicer dan Shaver, 2007).

Mereka melakukan penelitian berdasarkan pandangan akan working models of

attachment yang dikemukakan oleh Bowlby. Mereka mengemukakan bahwa

working model of attachment terdiri dari dua dimensi yang melandasi pola-pola

attachment pada individu dewasa, yang terdiri dari:

1.) Model of self, yang menggambarkan penilaian akan seberapa berharganya diri

sehingga memunculkan harapan bahwa orang lain akan memberi respon terhadap

mereka secara positif.

2.) Model of others yang menggambarkan penilaian seberapa orang lain dapat

dipercaya dan diharapkan untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang

dibutuhkan.

Selanjutnya Bertholomew dan Horowitz (dalam Mikulicer & Shaver,

2007) mengatakan bahwa kombinasi dari model of self dan model of others dapat
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dikombinasikan untuk menjelaskan keempat pola attachment dalam hubungan

romantis dewasa yang terbentuk yaitu:

a.) secure attachment

b.)preoccupied attachment,

c.) avoidant/ fearfull attachment

d.)avoidance/ dismissing attachment.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa attachment dibagi atas

tiga jenis, yakni secure, avoidant dan juga ambivalent.

C. Dewasa Muda

1. Pengertian Dewasa Muda

Dewasa muda merupakan salah satu tahapan perkembangan kehidupan

manusia masa dewasa muda diawali dengan masa transisi dari masa remaja menuju

masa dewasa yang melibatkan eksperimentasi dan eksplorasi yang disebut sebagai

emerging adulthood (Ammet dalam papalia dkk, 2005). Perkembangan dewasa dibagi

tiga yaitu, deawasa muda (young adulthood) dengan usia berkisar antara 20 sampai 40

tahun. Dewasa menengah (middle adulthood) dengan usia berkisar antara 40 sampai

65 tahun dan dewasa akhir (late adulthood) dengan usia mulai 65 tahun keatas (

Papalia dkk, 2005).

Ada beberapa tugas perkembangan dewasa muda, yaitu (Turner & Helms

dalam Dariyo, 2008).

a.) Mencari dan memilih pasangan hidup
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b.) Belajar menyesuaikan diri dan hidup secara harmonis dengan pasangan

c.) Mulai membentuk keluarga dan memulai peran baru sebagai orang tua

d.) Membesarkan anak dan memenuhi kebutuhan mereka

e.) Belajar menata rumah tangga dan memikul tanggung jawab

f.) Mengembangkan karir atau melanjutkan pendidikan

g.) Memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara

h.) Menemukan kelompok sosial yang sesuai

Dari tugas perkembangan diatas terlihat tugas terpenting dari dewasa muda

adalah untuk membentuk hubungan intim yang dekat dengan orang lain. Hal ini sesuai

dengan yang dikatakan oleh Erickson, dimana permasalahan untama individu yang

berada pada tahap perkembangan dewasa muda adalah intimacy versus isolation. Pada

tahap ini individu berusaha untuk membuat komitmen pribadi maupun dengan orang

lain. Jika tidak berhasil maka ia dapat mengalami isolasi dan tenggelam dalam dirinya

sendiri. ( Papalia dkk, 2005).

Ada beberapa batasan usia dewasa muda yang dikemukakan oleh beberapa

tokoh. Levinson (dalam Berk, 2007) membagi masa dewasa muda menjadi 4 sub

periode dengan batasan usia 17-40 tahun, sebagai berikut: yang pertama pada

peralihan masa dewasa awal usia 17 hingga 22 tahun, yang kedua memasuki masa

dewasa pada usia 22 tahun sampai 28 tahun, selanjutnya peralihan dari usia 28 tahun

hingga 33 tahun dan 33 tahun hingga 40 tahun disebut puncak dari kehidupn dewasa

muda.
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D. KERANGKA BERPIKIR

1. Kerangka Berpikir

Master dkk (1992) mendefinisikan cinta sebagai tugas yang sulit.

Disamping mencintai pasangannya yaitu baik lelaki maupun wanita. Manusia

dapat mencintai anak maupun orang tua, saudara, hewan kesayangan, negara atau

Tuhan sama seperti mereka mencintai makanan kesukaan, pelangi dan olahraga

favoritnya. Menurut Stenberg (dalam Taylor dkk, 2000) semua pengalaman cinta

memiliki tiga komponen cinta yaitu keintiman (intimacy) Gairah (passion) dan

komitmen (commitment).

Keintiman adalah perasaan ingin selalu dekat, ingin selalu

berhubungan,membentuk ikatan dengan orang yang dicintai. Dalam komponen

ini, ada keinginan untuk selalu memberi perhatian pada orang yang dicintai.

Kedekatan diri dengan pasangan dan komunikasi yang intim adalah sesuatu yang

penting. Gairah adalah dorongan yang mengarahkan pada suatu emosi yang kuat

dalam hubungan cinta tersebut. Dalam hubungan cinta romantis, ketertarikan fisik

dan seksual mungkin adalah hal yang utama. Namun motif yang lainnya seperti

memberi dan menerima perhatian,  kebutuhan akan harga diri atau kebutuhan untuk

mendominasi mungkin  turut terlibat Sedangkan komitmen adalah suatu keputusan

yang diambil seseorang bahwa dia mencintai orang lain dan secara

berkesinambungan akan tetap mempertahankan cinta tersebut. Hal ini adalah

komponen kognitif utama dari cinta.

Komponen komitmen sendiri mempunyai dua aspek jangka pendek dan

jangka panjang.  Aspek  jangka  pendek  adalah  keputusan  untuk  mencintai
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seseorang. Sedangkan keputusan jangka panjang adalah untuk mempertahankan

hubungan cinta tersebut. Kedua aspek  ini  tidak  harus  dialami bersama-sama.

Keputusan untuk mencintai belum tentu mengakibatkan munculnya keinginan

untuk mempertahankan hubungan. Menurut Stenberg (1988), setiap komponen itu

pada setiap orang berbeda-beda tingkatannya, ada yang hanya tinggi di gairah

namun rendah di komitmen. Sedangkan cinta yang ideal adalah apabila ketiga

komponen itu berada dalam proporsi yang sesuai pada suatu waktu tertentu.

Misalnya pada tahap awal hubungan, yang paling besar adalah komponen keintiman.

Setelah keintiman berlanjut pada gairah yang lebih besar (dalam beberapa budaya),

disertai dengan komitmen yang lebih besar.

Bertahan atau tidaknya suatu hubungan bisa dari tipe attachmentt yang

dimiliki oleh individu yang menjalin hubungan, hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh hazan dan shaver bahwa individu yang memiliki tipe attachmentt

secure cenderung memiliki hubungan yang lebih bertahan lama dibandingkan

dengan individu yang memiliki tipe attachment avoidant dan ambivalent (Hazan &

Shaver 1987).

Hazan dan Shaver memaparkan tiga tipe attachment yang terdiri dari secure

dengan ciri memiliki kesiapan untuk berhubungan erat, merasa nyaman bergantung

terhadap pasangan, dan tidak ada kekhawatiran bahwa pasangan akan

meninggalkannya. Kemudian avoidant dengan ciri tidak nyaman dengan

kedekatan/keintiman dan kurang percaya terhadap pasangan, sulit mengizinkan diri

sendiri untuk bergantung dengan pasangan, gugup ketika orang lain terlalu dekat.

Dan ambivalent memiliki ciri-ciri mempersepsikan pasangan terlalu jauh, bahwa
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pasangan tidak mencintai, dan ingin meninggalkan, ingin meleburkan diri

sepenuhnya dengan pasangan, merasa pasangan tidak menginginkan kedekatan

sebesar keinginginannya. Ketiga tipe tersebut merupakan adaptasi dari ketiga

kategori yang dikemukakan oleh Ainsworth yang dibuat sebagai dasar gambaran

dari pengaturan perbedaan individu dalam hal bagaimana orang dewasa berfikir,

merasa, dan bertindak dalam suatu hubungan romantis (Fraley dan Shaver, 2000).

Dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang ada dalam hubungan romantis,

pasangan-pasangan akan mengembangangkan kelekatan satu sama lain. Tipe

kelekatan ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu hubungan

romantis (Mishele, 2004).

Tipe Attachment

Secure

Avoidant

Ambivalent

Cinta
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E . HIPOTESIS

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan

antara variabel attachment dan variabel cinta pada individu dewasa yang telah

menikah.

1. Terdapat hubungan yang positif antara tipe secure attachment dengan cinta

pada individu dewasa yang telah menikah

2. Terdapat hubungan yang negatif antara tipe avoidant attachment dengan cinta

pada individu dewasa yang telah menikah

3. Terdapat hubungan yang negatif antara tipe ambivalent attachment dengan

cinta pada individu dewasa yang telah menikah


