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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian maka dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan signifikansi 0,00, F sebesar

57,250 dan Adjust R Square 0,741 diperoleh bahwa terdapat hubungan yang

sangat signifikan antara tipe attachment dengan cinta pada individu dewasa

yang telah menikah.

2. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara tipe attachment yang

pertama yaitu secure dengan cinta pada individu dewasa yang telah menikah

di perumahan Bumi Sari Asri Marpoyan. Artinya, semakin tinggi secure

attachment maka semakin tinggi pula cinta pada individu dewasa yang telah

menikah.

3. Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara tipe attachment yang

kedua yaitu avoidant dengan cinta. Hal ini berarti, semakin rendah avoidant

attachment pada individu dewasa yang telah menikah maka semakin tinggi

tingkat cintanya, demikian pula sebaliknya.

4. Ada hubungan negatif yang signifikan antara tipe attachment yang ketiga

yaitu ambivalent dengan cinta. Artinya semakin rendah tingkat ambivalent

attachment maka semakin tinggi cinta pada individu dewasa yang telah

menikah di perumahan Bumi Sari Asri, demikian pula sebaliknya.
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Dengan demikian hubungan antara tipe attachment dengan cinta pada individu

dewasa yang telah menikah di perumahan Bumi Sari Asri memiliki hubungan,

dimana untuk hubungan signifikan yang paling kuat diantara tipe attachment

terhadap cinta adalah tipe secure attachment.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa

saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, yaitu :

1. Kepada subjek penelitian

Peneliti menyarankan kepada subjek penelitian yang memiliki tipe

attachment avoidant untuk tidak takut membuka diri dan bergantung kepada

pasangan, cobalah untuk meleburkan diri dan juga memiliki kedekatan secara

intim terhadap pasangan. Untuk subjek dengan tipe attachment ambivalent

subjek disarankan untuk dapat berbagi dan bertukar pikiran dan juga

memberikan kepercayaan yang penuh kepada pasangan, agar tidak berpikiran

yang negatif sehingga tidak terbebani dengan pikiran-pikiran yang akhirnya

menyebabkan pertengkaran dengan pasangan. Subjek juga diharapkan untuk

mulai berbagi cerita dengan orang-orang yang ada disekitar lingkup kehidupan

subjek sehingga tidak punya waktu untuk berpikir yang negatif. Sementara itu

untuk tipe attachment secure, tetaplah memberikan kepercayaan kepada

pasangan sehingga hubungan rumah tangga selalu harmonis.
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2. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian ini terdapat beberapa

kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu bagi para peneliti selanjutnya yang

ingin melakukan penelitian dengan tema masalah yang sama, dapat

menghubungkan dengan variabel-variabel lain, seperti kecemburuan,

kekerasan dalam rumah tangga, kualitas persahabatan, kepuasan pernikahan

dengan tujuan mengetahui lebih jelas hubungan tipe attachment dengan

variabel-variabel lainnya.


