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BAB I 

 

Dewasa ini banyak ditemukan kasus yang melibatkan hubungan cinta remaja, hubungan yang 

seharusnya dipenuhi kenyamanan dan kehangatan. Namun dalam kenyataannya, cinta 

tidaklah berjalan sesuai yang diharapkan saja. Remaja banyak juga yang terkadang salah 

menafsirkan makna berpacaran atau cinta itu sendiri. Dalam hal ini perlu dipahami bersama 

bahwa cinta adalah seperangkat alat untuk menjalin relasi. Namun dalam beberapa kasus 

yang melibatkan remaja, cinta dapat menjadi sesuatu hal yang salah. Misalkan saja kasus 

kekerasan dalam pacaran, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena putus cinta. Perlu 

adanya tinjauan lagi dalam hubungan yang dijalin oleh para remaja saat ini. Kekerasan dalam 

pacaran atau datting violance ini kebanyakan tidak hanya pada perempuan, namun laki-laki 

juga bisa menjadi korban. Data yang ada sekitar 957 dari 3000 responden menyatakan pernah 

mengalami kekerasan dalam pacaran.  

 

Kebanyakan kekerasan dalam pacaran ini terjadi saat seorang remaja berada pada posisi 

selalu ingin tau tentang pasangannya dan membatasi setiap ruang gerak pasangan karena rasa 

takut kehilangan atau rasa memiliki yang terlalu tinggi, biasanya orang akan menyebutnya 

sebagai pasangan yang posesif. Sedangkan orang yang menjadi korban adalah orang yang 

mempunyai prinsip rela melakukan apapun demi pasangnnya atau dalam teori gaya cinta 

lebih dikenal sebagai Altruistik. Kondisi ini akan terus berlangsung karena korban merasa 

harus berkorban demi kebahagiaan pasangan yang dicintai, dan tidak akan melaporkan 

kekerasan yang diterimanya. Kedua tipe cinta tersebut terlihat sangat menguras emosi, 

bahkan cenderung penuh tekanan. Oleh karena itu, remaja perlu tahu tentang bagaimana 

pemahaman gaya cinta yang sesuai tugas perkembangannya, begitupun orang tua untuk lebih 

terlibat dan mengawasi relasi yang dijalani oleh remaja agar tidak banyak terjadi lagi 

kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja. (Harian Umum Pelita, 2012: Newsdetik, 2012) 

 

Sedangkan gaya cinta selain altruistik dan posesif, menurut Lee masih ada empat gaya cinta 

yang lain. Yaitu, kawan baik, main-main, pragmatic dan romantik. Dalam keenam jenis 

tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, biasanya remaja cenderung memiliki dua 

sampai tiga jenis dari gaya cinta tersebut dalam sebuah relasi yang dijalin mereka. Selain itu 

gaya cinta yang positif adalah gaya cinta yang menyenagkan dan terjalin dalam suasana yang 

hangat, biasanya ada dalam bentuk gaya cinta kawan baik, juga altruistik yang merupakan 

kombinasi dari eros dan storge. Sementara untuk keempat gaya cinta tersebut lebih menguras 

tenaga dan bisa membawa dampak negatif. (Tylor, 2009 : 314 - 315) 

 

Relasi yang dibangun manusia tak jarang adalah bentuk hubungan dengan lawan jenis, yang 

biasanya disertai komitmen untuk setia selama menjalani hubungan. Relasi romantis ini 

dimulai ketika manusia menginjak usia remaja, yaitu 14 tahun dan akan berlanjut hingga dia 

dewasa. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas perkembangan remaja akhir yaitu menjalin 

relasi dengan lawan jenis, mulai lebih fokus dalam memilih pasangan, dan tidak lagi main-

main.  Remaja pada usia 18-20 tahun memiliki gaya cinta atau bentuk cinta yang berbeda satu 

sama lain, akan tetapi masing-masing tetap dominan dalam beberapa jenis gaya cinta saja. 

Ternyata pola asuh juga turut berpengaruh pada jenis relasi yang dikembangkan oleh remaja.  

Misalkan anak yang dibesarkan pada keluarga yang bercerai akan membangun relasinya 

dengan penuh ketakutan dan lebih menutup diri (Santrock, 2003: 239).  

Relasi atau hubungan ini biasanya disebut dengan pacaran atau hubungan cinta, yang fungsi 

utamanya adalah mendapatkan seorang pasangan. Cinta sendiri didefinisikan oleh Hendrick 

& Hendrick C. sebagai emosi intens misalnya, gairah, obsesi atau emosional stabil dan 
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afiliatif  misalnya, kedekatan, keterikatan, persahabatan. Tidak ada fenomena yang dapat 

menggambarkan apa itu cinta, dan pada akhirnya cinta hanyalah seperangkat keadaan 

emosional dan mental yang kompleks. (Cannary, 1997; Santrock, 2007 ; Irmawati dan 

Saragih : 2003).  

Rubin (1970,1973) mengkonseptualisasikan cinta sebagai sikap terhadap orang lain, yakni 

sekumpulan pikiran yang berbeda terhadap orang yang dicintainya. Rubin mengkonsepsikan 

tiga tema utama dalam pemikiran orang tentang cinta. Tema satu, yang disebut sebagai 

“keterikatan”, adalah memahami kebutuhan pasangan dan kesadaran akan tingkat 

ketergantungan seseorang pada orang lain. Tema kedua berkaitan dengan perhatian pada 

orang lain: keinginan untuk meningkatkan kebahagiaan orang lain dan responsif terhadap 

kebutuhannya. Tema ketiga menekankan pada rasa saling percaya dan keterbukaan (Taylor, 

2009 : 316-317). Menurut Sternberg, 1988. Cinta bukanlah suatu kesatuan tunggal, 

melainkan gabungan dari berbagai perasaan, hasrat, dan pikiran yang terjadi secara 

bersamaan sehingga menghasilkan perasaan global yang dinamakan cinta. (Marasabessy, 

2007 : 7-9) 

Sedangkan Lee menyimpulkan dalam perkembangannya ada enam bentuk gaya cinta. 

Meskipun jarang ada individu yang dapat digolongkan dalam tipe “murni”, tetapi pada 

umumnya individu memberikan nilai tinggi untuk dua atau tiga bentuk, atau nilai moderat 

untuk beberapa yang lain dan nilai rendah untuk sisanya.  Keenam bentuk gaya cinta tersebut 

adalah (1) Gaya cinta romantik, (2) Cinta memiliki, (3) Cinta kawan baik, (4) Cinta 

pragmatik, (5) Cinta altruistic, dan (6) Cinta main-main (Dayakisni dan Hudaniah, 2006 ; 

Taylor, 2009). 

Beberapa penelitian dan kajian tentang teori cinta yang dilakukan dari tahap ke tahap, dapat 

disimpulkan bahwa cinta memiliki perbedaan dalam bentuk, jenis dan gaya yang kemudian 

diterapkan dalam diri masing-masing individu. Menurut model kelekatan (attachment style), 

gaya cinta bisa berkembang karena perkembangan pada masa anak-anak menjadi sumber 

penting bagi timbulnya perbedaan bentuk atau gaya cinta pada masing-masing individu etnis 

kelekatan itu antara lain secure adults (nyaman dengan intimasi, penyayang), avoidant adult 

(kurang nyaman, atau kurang mempercayai pasangan, pengkritik dan kurang perhatian), dan 

anxious/ambivalent adult (hubungan cinta sebagai obsesi, daya tarik emosi, dan 

kecemburuan) (Dayakisni dan Hudaniah, 2006 ; Taylor, 2009). 

 

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 1998, dari 2344 mahasiswa dan mahasiswi 

dengan rentan usia 18-23 tahun yang diteliti berpendapat, kesetiaan adalah prioritas tertinggi 

dari daftar wanita, dengan 44% wanita berusia kurang dari 30 tahun mengatakan akan 

mengakhiri sebuah hubungan jika pasangannya tidaklah setia lagi. Gambaran itu menurun 

hingga 32% pada wanita yang berusia 30 tahunan, sedangkan pada wanita 40 tahun, 28% 

menyatakan akan mengakhiri hubungan. Sedangkan hanya 11% menyatakan mengakhiri 

hubungan pada wanita yang berusia 60 tahun. Ini menunjukkan semakin muda usia wanita 

semakin kuat mereka dalam menghadapi pria yang tidak setia dan semakin penting pula nilai 

kesetiaan dan monogami bagi mereka (Allan dan Barbara, 2005 : 202-205). 

Dalam buku Sex And Gender Differences in Personal Relationships karya Canary, Emmers-

Sommer dan Faulkner (1997) Nin (1992) menegaskan bahwa perempuan tidak membuat 

perbedaan antara cinta dan seksualitas. Hite (1987) melaporkan pendapatnya terhadap wanita 

dan cinta, dia percaya dengan adanya gagasan bahwa wanita membuat batas kecil antara 

kasih sayang dan seks. Banyak perempuan berpendapat tentang keinginan untuk seks dan 

cinta. 83% dari wanita yang disurvei Hite, seks berada dalam konteks keterlibatan emosional, 
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sedangkan13% dari wanita lajang dilaporkan menyukai seks bebas dan sesaat. Demikian 

pula, Glass dan Wright menemukan bahwa perempuan lebih mungkin untuk menggunakan 

cinta daripada seks sebagai pembenaran untuk berselingkuh. Para penulis menyimpulkan 

bahwa wanita lebih cenderung percaya bahwa seks dan cinta adalah satu hal yang saling 

berkaitan. Semetara itu dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa pria lebih cepat jatuh 

cinta dari pada wanita, dan pria lebih romantis dari pada wanita (Cannary dkk, 1997 : 68-72). 

  

Penelitian-penelitian di Institut Kinsey menyatakan bahwa selama bercinta persepsi seorang 

pria pada pasangannya terkait pada kedalaman perasaan intimnya terhadap pasangannya itu. 

Artinya, bahwa pria memberikan nilai lebih tinggi pada daya tarik jasmaninya jika ia jatuh 

cinta. Apabila daya tarik jasmani seorang wanita pada pertemuan pertama dinilai tinggi oleh 

pria, maka hubungan pasangan itu akan hangat dan ini merupakan satu bagian penting dari 

daya tariknya dalam jangka waktu yang lama (Allan dan Barbara, 2005 : 221). 

 

Pria lebih mendominasi suatu hubungan dengan komponen passion misalnya dengan 

mengekspresikan makna cinta dengan cara melakukan tingkah laku seksual mulai dari 

berpegangan tangan, berciuman, bahkan sampai melakukan hubungan intim. Untuk aspek 

perhatian dan kepribadian dalam berkencan, wanita menunjukkan minat yang lebih pada 

pengungkapan kepribadian dan pengungkapan diri sendiri daripada para pria (Douvan & 

Adelson, 1966; Feiring, 1992, 1995; Simon & Gagnon, 1969; Santrock, 2003). 

 

Bailey, Hendrick dan Hendrick, (1987) meneliti bagaimana gaya cinta dan seksualitas 

berhubungan dengan jenis kelamin. Hasil penelitian itu didukung oleh keyakinan populer 

tentang hubungan antara peran gender dan pengertian tentang cinta. Secara khusus, cinta 

sebagai permainan (Ludus) lebih mengarah pada maskulinitas dan jarang berhubungan 

dengan feminitas. Jenis cinta posesif/tergantung (Manic) cenderung berkaitan dengan 

feminitas dan jarang ada pada sifat maskulinitas. Perempuan lebih pragmatis (Pragma) 

dibandingkan laki-laki. Wanita memiliki gagasan yang realistis dari cinta. Kesimpulannya 

maskulinitas tidak berhubungan dengan sikap Eros (Romantis), Storge (persahabatan / 

companionate), Agape (self-less), juga Pragma (pragmatis). Sementara itu feminitas terkait 

dengan semua enam jenis cinta (Cannary dkk, 1997 : 79).  

 

Dari penjelasan perbedaan gaya cinta cukup sulit untuk menggolongkan seseorang berada 

dalam gaya cinta apa, dari enam jenis gaya cinta yang ada. Namun penulis dapat memberikan 

analisa terkait gaya cinta yang digunakan yaitu perempuan cenderung memaknai cinta dalam 

suatu hubungan dengan kedekatan emosional, atau cinta yang mengutamakan keakraban yang 

menyenangkan, sementara laki-laki cenderung menggunakan kedekatan gaya cinta yang 

berasal dari daya tarik fisik jasmaniah. Seperti hasil riset juga menunjukkan ada perbedaan 

seks dalam gaya percintaan. Pria kelihatannya lebih cenderung pada gaya bercinta romantik, 

main-main atau egosentric, sementara wanita cenderung pada gaya cinta persahabatan, 

obsesive/inscure atau pragmatik (Dayakisni dan Hudaniah, 2006 : 197-199). 

 

Seorang remaja akhir akan mengalami emosi intens yang disebut cinta, dan sebagaimana 

telah disebutkan dari enam jenis gaya cinta diatas, ada beberapa bentuk gaya cinta yang 

cukup menguras energi, ini akan berpengaruh pada perkembangan gaya cinta selanjutnya, 

karena gaya cinta dapat berubah sesuai pengalaman remaja sebelumnya. Gaya cinta 

berkembang dipengaruhi oleh lingkungan dan pola asuh keluarga. Apabila remaja tidak 

mengenal gaya cinta yang sedang berkembang dalam dirinya, dia akan kesulitan untuk 

mempersiapkan tahapan selanjutnya menuju dewasa awal. Untuk itu remaja perlu mengenali 

tahapan perkembangan gaya cinta yang dilaluinya. Dan seharusnya gaya cinta remaja akhir 
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cenderung pada gaya cinta yang bersahabat dan terjalin lama, juga tetap pada pasangan yang 

sama (Taylor, 2009; Santrock, 2003). 

 


