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PENGARUH KECENDERUNGAN ALEXITHYMIA TERHADAP 

KECEMBURUAN DALAM HUBUNGAN BERPACARAN 

Linda Wahyuning Lestari 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

  lindazayn@gmail.com 

Kecenderungan alexithymia merupakan seseorang individu yang tidak dapat mengekspresikan 

atau mengutarakan emosi sesuai dengan fisiknya. Terkadang seseorang yang mempunyai 

kecenderungan alexithymia menjadi penyebab adanya kecemburuan dalam hubungan 

berpacaran. Timbulnya Kecemburuan karena adanya perasaan cinta yang mendalam dan takut 

akan kehilangan pasangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

kecenderungan alexithymia terhadap kecemburuan dalam hubungan berpacaran. Penelitian ini 

merupakan penelitian prediktif eksplanatif dengan jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 

150 orang dengan rentang usia 18-23 tahun. Pengambilan data menggunakan skala model likert 

dengan teknik purposive sampling. Metode analisa data menggunakan Regresi Linier 

Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

kecenderungan alexithymia terhadap kecemburuan dalam hubungan berpacaran (r= 0,651; r2= 

0,423; p= 0,000; p < 0,05). 

Kata kunci: Kecenderungan alexithymia, kecemburuan, hubungan berpacaran 

The alexithymia tendency is an individual who has difficulties self-expression or present 

emotions related with their body language. Sometimes, people who have alexithymia tendency 

as main factor of jealousy in love relationship. The incidence of Jealousy because of a feeling 

of deep love and the fear of losing a mate. This research aims to know influence alexithymia 

tendency of jealousy in love relationship. This research of prediktif eksplanatif with subject is 

150 people aged ranging from 10 to 23 years old. The data collection is collected by 

scale linkert model in purposive sampling technique. Analysis method uses simple regression 

linier. The result shows significant influences on alexithymia tendency toward jealousy in love 

relationship (r= 0,651; r2= 0,423; p= 0,000; p < 0,05). 

 

Keywords : Alexithymia tendency, jealousy, relationship  
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Dunia remaja saat ini sangat dipengaruhi dengan dunia yang penuh dengan gejolak cinta. Pada 

masa inilah, seorang remaja mulai merajut kasih dan sayang dengan lawan jenisnya. Sehingga 

dalam hubungan berpacaran secara tidak langsung sudah mendarah daging ke seluk beluk 

pikiran anak muda yang mencapai usia dewasa. (Dalam wongso, 2014) alasan berpacaran, yaitu 

untuk memperoleh kesenangan, membangun intimacy, meningkatkan status, memilih jodoh, 

ataupun sebagai alat pemuas kebutuhan. Akan tetapi pada jaman sekarang memaparkan bahwa 

seseorang remaja maupun dewasa awal bertingkah laku yang cenderung posesif dalam merajut 

hubungan yang lebih mendalam. Berdasarkan ulasan dari Adityapraja dalam kompasiana 

(2015), seringkali di sekeliling kita dapat melihat berbagai fenomena yang mempersoalkan 

bagaimana kelanjutan hubungan seseorang yang dilandasi dengan ikatan yang terlalu 

berlebihan. Seolah-olah, pasangan atau pacar kita menjadi bagian seutuhnya bagi perjalanan 

hidup kita, sehingga kebebasan berbuat dan bertindak kerap kali banyak ditentukan oleh 

pasangan.  

 

Selanjutnya menurut ulasan dari Ariefbharata dalam kompasiana (2015) menjelaskan bahwa 

pada titik inilah, cinta yang posesif muncul dan bermuara dari rasa kepribadian seseorang yang 

merasa tidak aman cintanya, karena takut pasangannya atau belahan jiwanya berpaling. Posesif 

dapat bermula dari rasa cemburu yang berlebihan dan ketidakrelaan pasangannya berpaling ke 

orang lain. Dari pemaparan posesif yang berakibat kecemburuan dapat diilustrasikan seperti 

“Mawar, mulai sekarang, siapa saja laki-laki yang bertemu denganmu, kamu harus kasih tahu 

aku, aku perlu tahu apakah mereka punya maksud yang merugikanmu atau tidak." Tanpa 

disadari istilah tersebut dapat disebut sebagai awal dari sebuah kekerasan. Saat sedang jatuh 

cinta, perempuan maupun laki-laki menganggap bahwa pacarnya adalah segalanya. Hal ini 

membuat perempuan maupun laki-laki tersebut rela diperlakukan atau melakukan apapun demi 

pacarnya. Bentuk-bentuk kecemburuan yang mendalam tesebut seperti mengawasi, membatasi 

ruang gerak pacar, merendahkan pacar dengan panggilan yang tidak wajar yang dapat 

menyinggung perasaan, dan agresivitas dalam berkomunikasi.  

 

Fodechon, dalam kompasiana (2015) berpendapat bahwa dari bentuk-bentuk tersebut 

kecemburuan dapat dipengaruhi oleh remaja dengan berkecenderungan alexithymia. 

Kecenderungan alexithymia merupakan gangguan psikologis yang dicirikan dengan 

ketidakmampuan mengidentifikasi perasan dirinya maupun pasangannya. Seseorang dengan 

kecenderungan alexithymia hanya mengandalkan kemampuan berpikir yang didasarkan pada 

fakta yang spesifik. Orang-orang yang berkecenderungan alexithymia dikenal sebagai sosok 

yang terlalu logis, tidak sentimentil, tidak bersahabat karena kurang empati, membuat 

keputusan pribadi berdasarkan prinsip, bukan perasaan. Kondisi ini karena si penderita tidak 

mampu mengeluarkan apa yang dirasakannya. Setiap orang biasanya tahu apa yang dirasanya 

salah dan mengerti bagaimana cara menggambarkan perasaannya. Tapi orang yang memiliki 

alexithymia akan sulit mengungkapkan perasaannya, bahkan tidak tahu emosi apa yang 

dirasakannya. Selain itu, penderita alexithymia sering digambarkan sebagai orang yang dingin 

dan suka menyendiri. Mereka miskin akan sikap empati, sulit memahami dan menanggapi 

perasaan orang lain secara efektif. Sebelumnya, alexithymia sering dianggap disertai dengan 

gangguan psikosomatis (dalam Khodabakhsh. M, R & Fatehi. M, 2012) yang melibatkan gejala 

fisik dari tubuh yang diperburuk oleh pikirannya, seperti orang yang sangat marah tapi tidak 

bisa mengekspresikan kemarahannya akan mengalami sakit perut. Namun ternyata keluhan ini 

bisa muncul dalam bentuk yang berbeda, bahkan dalam studi terbaru diketahui pada beberapa 

orang dengan alexithymia justru tidak menunjukkan keluhan fisik apapun. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan alexithymia berujung pada menyakiti fisik 

pasangannya adalah karena memiliki kecemburuan pada sesama jenisnya yang mungkin 

menggoda atau mendekati pasangannya. Kebanyakan orang yang memiliki gangguan 

alexithymia lebih memendam rasa cemburunya dan tidak memperlihatkan pada pasangannya. 

Faktor yang menyebabkan kecemburuan karena adanya rasa kasih sayang atau cinta yang 

mendalam terhadap pasangannya dan tidak ingin kehilangan pasangannya. Sehingga alasan 

tersebut yang mengkaitkan gangguan alexithymia terhadap kecemburuan dalam hubungan 

berpacaran. Dalam Sarwono (2011) baru-baru ini pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh 

Sarlito Wirawan pada tahun 2011 mencontohkan pada hubungan berpacaran seperti kasus artis 

Ardina Rasti dan Eza Gionino. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa aktor Eza Gionino 

yang tidak mampu mengutarakan perasaannya selama berpacaran dan berujung menyakiti 

pasangannya secara fisik pada artis Ardina Rasti. Akan tetapi dari penelitian tersebut masih 

belum dapat diketahui keterkaitan antara alexythymia disorder terhadap hubungan berpacaran. 

Alexithymia merupakan sebuah gangguan jiwa yang dalam bahasa awamnya adalah “buta 

emosi”. Gangguan jiwa ini dikemukakan pertama kali oleh psikoterapis Peter Stiffenos pada 

tahun 1973. Jadi masih relatif baru, sehingga belum tercantum dalam DSM IV TR (buku 

panduan diagnostik gangguan jiwa versi AS, 1974), maupun PPDGJ III (panduan versi 

Indonesia yang merujuk pada DSM IV). Sebelumnya, Alexithymia digolongkan sebagai 

gangguan kepribadian Anti-sosial, bahkan ada yang mengolongkannya sebagai Autisma, 

karena gejala-gejalanya yang mirip dengan kedua gangguan kepribadian tersebut. Perbedaan 

Alexithyma dari Anti-sosial (dalam DSM III dinamakan Psikopat) dan Autisme adalah bahwa 

perilaku dari kedua penderita gangguan kepribadian yang disebut terakhir ini selalu dipicu oleh 

dorongan-dorongan dari dalam. Perilaku yang merugikan orang lain tanpa perasaan bersalah 

pada Anti-sosial terjadi pada saat-saat tertentu, sedangkan penderita Autisma hampir sepanjang 

masa tidak bisa mengontrol perilakunya sendiri. Di sisi lain, penderita Alexithymia hanya 

terpicu oleh suatu kejadian di luar yang dianggap mengganggu ego-nya. Persamaannya dengan 

Anti-sosial, adalah bahwa dalam penampilannya penderita Alexithymia tidak menunjukkan 

masalah apapun. Dia tampil sebagai orang yang baik, selalu bermuka manis, bicaranya teratur 

dan meyakinkan (karena dia memang kuat di logika), sehingga orang tidak percaya bahwa dia 

adalah seorang yang punya gangguan emosi yang berat (Sarwono. S,W, 2011) 

Kamel (2013) menjelaskan bahwa, alexithymia dapat didefinisikan sebagai defisit yang 

mengalami kesulitan dalam mengelola emosi yang pada awalnya dapat diamati dengan pasien 

yang mengalami penyakit psikosomatik klasik. Sebelumnya telah ditemukan bahwa individu 

alexithymia berarti tidak benar-benar menyadari emosi mereka, dan bahkan muncul untuk 

memiliki kosakata yang tidak sesuai ketika mereka mengekspresikan emosi dan tidak memiliki 

kemampuan untuk mengidentifikasikannya atau dengan menggunakan kata-kata yang benar. 

Individu Alexithymia memang mampu mengalami penderitaan, misalnya, depresi atau 

gangguan kecemasan. Saat ini belum jelas apa yang menyebabkan alexithymia atau mekanisme 

yang mempengaruhi pengolahan emosi, tetapi secara luas disepakati bahwa individu menderita 

dalam pengolahan kognitif dan regulasi emosi (Parker, Taylor, & Bagby, 1993). Misalnya, 

alexithymia berbanding terbalik dengan kecerdasan emosional (Parker, Taylor, & Bagby, 

2001) dan itu mempengaruhi pengolahan emosi seseorang serta kemampuan untuk mengenali 

emosi di kata-kata atau wajah orang lain. (Stansfield, dkk. 2013) 

Almeida & Schlosser, (2014) kecemburuan yang romantis sering dikaitkan dengan efek 

merusak atau menyakiti pasangannya, di sisi lain kecemburuan terkait dengan hasil hubungan 

yang positif seperti untuk meningkatkan komitmen di dalam hubungan berpacaran. Pentingnya 

permasalahan ini diteliti karena kebanyakan orang yang memiliki gangguan alexithymia lebih 
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cenderung menyakiti secara fisik kepada lawan pasangannya. Seperti pada penelitian Sarwono 

(2011) sebelumnya yang memaparkan bahwa pemicu KDRT adalah adanya salah satu 

pasangan yang memiliki gangguan alexithymia. Pasangan yang cenderung memiliki gangguan 

alexythymia adalah laki-laki karena kaum laki-laki yang tidak mampu mengutarakan 

perasaannya ketika memiliki masalah atau cemburu terhadap pasangannya. Sehingga lebih 

berdampak pada emosi yang sudah memuncak karena tetap memilih memendam apa yang 

dirasakannya selama ini. Selain itu pentingnya bagi remaja adalah untuk mengetahui 

keterkaitan alexithymia terhadap kecemburuan. Kebanyakan para remaja masih belum 

memahami beberapa penyebab dari timbulnya rasa kecemburuan yang dimunculkan pasangan.  

Menurut Adityapraja dalam kompasiana, (2015) memaparkan bahwa seseorang yang memiliki 

penyakit alexithymia merupakan seseorang yang berkepribadian introvert atau pendiam karena 

lebih memilih untuk memendam kemarahannya saat cemburu terhadap pasangannya. Seorang 

remaja tersebut mungkin akan bertindak menyakiti pasangannya dan tidak menyadari 

sepenuhnya bahwa dirinya salah. Akan tetapi sebaliknya merasa bahwa dirinya merupakan 

orang yang paling tersakiti hatinya selama menjalani suatu hubungan pacaran. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari seseorang yang mengalami kecenderungan 

alexithymia dengan adanya rasa kecemburuan. Sehingga pada penelitian ini akan mengetahui 

seberapa banyak pengaruh yang ditimbulkan oleh seseorang dengan kecenderungan 

alexithymia terhadap kecemburuan yang dimunculkan. Dengan demikian para remaja yang 

sedang menjalani suatu hubungan berpacaran dapat menghindari kecenderungan alexithymia 

tersebut, agar dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti pasangannya 

ketika mengalami rasa kecemburuan. Seperti halnya kabar baru-baru ini terdapat pasangan 

yang mencelakai sesama jenisnya maupun pasangannya sendiri hanya karena cemburu yang 

berlebihan, bunuh diri karena pasangannya berpaling ke orang lain dan masih banyak lagi yang 

dapat mencelakai diri sendiri maupun orang lain. Cemburu yang berlebihan adalah perasaan 

yang takut akan kehilangan pasangannya secara mendalam dan akan berbuat apa saja dalam 

melampiaskan kecemburuan tersebut. Dari cemburu yang berlebihan itulah seseorang akan 

lebih memendamnya saja, apabila kemarahannya sudah memuncak maka akan cenderung 

menyakiti diri sendiri maupun orang lain. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmiah kepada mahasiswa atau 

remaja tentang pengaruh dari kecenderungan alexithymia yang dapat mempengaruhi rasa 

kecemburuan yang dimunculkan, dengan lebih memahami dan menghindari kecenderungan 

alexithymia tersebut. Selain itu agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang fatal yang 

dapat merugikan diri sendiri dan menyakiti secara verbal maupun fisik terhadap pasangannya. 

Ketika mahasiswa sudah mengetahui pengaruh negative dari kecenderungan alexithymia 

tersebut sehingga timbul rasa cemburu, maka mahasiswa akan menyadari bahwa pacar atau 

pasangan bukanlah harus menjadi miliknya secara utuh dan tidak berperilaku posesif seperti 

merubah karakter pasangannya serta tidak memberikan ruang bebas terhadap pasangannya. 

Dari manfaat tersebut akan dapat memberikan kenyamanan pada hubungan berpacaran yang 

sudah berlangsung lama. 

Kecemburuan 
Astuti (2014) berpendapat cemburu adalah emosi yang dialami ketika seseorang merasa hubungan 

dengan pasangan terancam dan mengakibatkan hilangnya kepemilikan, biasanya ini akan timbul 

apabila ada pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Pengalaman dan ekspresi cemburu 

dipengaruhi oleh beberapa fakor, diantaranya adalah budaya, kepribadian, dan karakteristik 

hubungan (Harvey, Wenzel, & Sprecher, 2004). Selain itu cemburu dapat dikatakan sebagai 

emosi kompleks karena kecemburuan tersebut didukung atas kehadiran emosi-emosi yang 
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lainnya. Tiga perasaan yang paling menggambarkan cemburu adalah hurt, fear, dan anger 

(Miller, 2007). Terluka (hurt) timbul dari persepsi bahwa pasangan kita tidak menghargai 

komitmen pada hubungan kita, sedangkan takut (fear) dan cemas (anxiety) timbul dari 

ketakutan akan diabaikan dan kehilangan. Marah (angry) timbul dari perasaan dinomorduakan 

dari orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cemburu adalah perasaan terancam oleh 

kehadiran pihak ketiga dan takut kehilangan dalam suatu hubungan yang romantis. 

 

Ciri-ciri cemburu 

Hauck (1994)  menjelaskan bahwa ciri-ciri cemburu terhadap pasangan yaitu : 

a. Rasa rendah diri adalah menganggap diri terlalu kecil. Salah satu ukuran tidak 

menguntungkan yang dipakai orang pencemburu untuk menilai kepantasan itu adalah 

apakah seorang pencemburu dicintai atau tidak. 

b. Mentalitas Tuan-Hamba adalah sama seperti rasa rendah diri yang menjadi dasar rasa 

cemburu, maka pribadi pencemburu pastilah mentalitas Tuan-Hamba. Jarang orang 

pencemburu posesif mengalami letupan emosi secara diamdiam, kebanyakan orang 

pencemburu menyatakan keluhannya dengan suara yang keras dan jelas. 

c. Perilaku merusak diri merupakan ciri khas seorang pencemburu dan posesif. Sebenarnya 

pencemburu mampu dan menonjol dalam banyak bidang kehidupan. Tetapi apabila 

menyangkut orang-orang yang dicintai, seorang pencemburu dapat melakukan tindakan 

seperti orang terbelakang (retarded). 

d. Kesulitan Menerima tanggung jawab, hampir dapat dipastikan seorang pencemburu akan 

menuduh pasangan menyebabkannya malang dengan menyiksa, seorang pencemburu 

jarang memandang kenyataan pada persoalan yang sebenarnya. 

e. Mementingkan diri sendiri dan tidak matang adalah selalu mementingkan diri sendiri 

apabila ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan cintanya, tidak peduli akan perasaan 

siapapun kecuali perasaan sendiri, merasa bahwa orang lain tidak berhak mengubah 

pikirannya. 

f. Rasa takut adalah merasa terancam oleh kejadian yang sama sekali tidak mengancam. 

Seorang pencemburu persaingan dan kemungkinan orang yang dicintai terus menerus 

menjadi obsesi.  
 

Aspek – aspek cemburu 

Menurut Pfeiffer dan Wong's (1989) menjelaskan bahwa aspek-aspek kognitif dari 

kecemburuan romantis terjadi sebelum aspek emosional dan kognitif serta emosi tersebut 

terjadi secara berurutan. Miller (2007) menjelaskan bahwa kecemburuan romantis mencakup 

afektif, perilaku dan aspek kognitif. Menurut Pines (1998), aspek cemburu adalah : 

a. Aspek pikiran, yang terdiri dari perbandingan dengan menyaingi, mengasihani diri 

sendiri, menyalahkan diri, sikap kepemilikan, khawatir tentang image, pemikiran 

tentang balas dendam, dan pikiran mengalah. 

b. Aspek emosi, yang terdiri dari sakit, kesedihan, kemarahan, rasa tidak berdaya, iri hati, 

takut, dan penghinaaan. 

c. Aspek perilaku, yang terdiri dari ingin pingsan (shock), gugup dan gemetar, jantung 

berdebar kencang, hilang nafsu makan, tangan berkeringat atau gemetar, konstan 

pertanyaan dan mencari keyakinan, tindakan agresif, bahkan kekerasan. 

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat diketahui bahwa aspek-aspek cemburu adalah pikiran, 

emosi dan perilaku. 

 

 

 

Jenis atau tipe cemburu 
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Astuti (2014) menyatakan cemburu dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Kecemburuan yang sifatnya nyata (normal) adalah cemburu yang dirasakan ketika 

ancaman sifatnya jelas dan dapat merusak hubungan (ancamannya nyata). 

b. Cemburu curiga (abnormal) adalah ketika ancaman tidak jelas atau hanya dicurigai, 

dapat dikatakan bahwa "cemburu mencurigakan", karena hanya reaksi dari ketakutan 

dan ketidakpastian. 

 

Tipe-tipe cemburu (dalam Astuti, 2014)  adalah: 

a. Kecemburuan obsesif / obsessionality: ditandai oleh perasaan cemburu yang disengaja, 

individu berlebihan dan tidak realistis. 

b. Kecemburuan depressive / self-esteem: ditandai oleh perasaan tidak mampu dan rendah 

diri bila dibandingkan dengan mitra yang menghasilkan ketidakmampuan untuk 

percaya / kesetiaan-Nya dan membuat pengkhianatan potensial tidak bisa dihindari 

dengan beberapa saingan. 

c. Cemburu karena takut kehilangan: ditandai dengan ketidakmampuan untuk menerima 

prospek kerugian. Sebagai akibatnya, hubungan menjadi semacam ketergantungan, 

dengan subjek selalu membutuhkan kedekatan pasangan dan menunjukkan tanda-tanda 

tertekan ketika terpisah. 

d. Kecemburuan paranoid / suspisciousness: ditandai dengan sifat malumalu ekstrim dan 

kecurigaan, serta perilaku interpretatif dan kontrol terhadap pasangan dan merasakan 

setiap saingan, meskipun menunjukkan tanda-tanda pengabdian yang benar, tetapi 

dianggap miskin moralitas. 

e. Cemburu terkait sensitivitas / interpersonal: ditandai dengan hipersensitivitas terhadap 

pasangan dan reaktivitas yang berlebihan terhadap rangsangan eksternal dan situasi, 

sebuah kedekatan umumnya dihindari, meskipun orang yang sangat desiderable, dan 

non-akrab atau item dianggap berpotensi agresif. 
Berdasarkan teori-teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenis atau tipe cemburu adalah 

cemburu normal, cemburu abnormal, kecemburuan depressive, cemburu karena takut kehilangan, 

dan cemburu sensitivitas. 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi cemburu 

a. Merasa tidak nyaman dengan diri sendiri : merasa tidak aman tentang hidup secara 

umum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antar sesama, mungkin juga karena 

hidup di lingkungan orang-orang yang kurang menghargai diri orang tersebut. 

Pencemburu bergantung pada orang lain untuk bisa merasa berguna dan harus 

mempunyai seseorang yang mencintainya, jika orang yang dicintai tidak memberikan 

perhatian lagi atau memperhatikan orang lain maka orang yang cemburu akan 

melakukan sesuatu untuk mencegah agar orang yang dicintai tidak meninggalkannya. 

b. Kemungkinan memiliki pengalaman kehilangan di masa lalu : orang yang sangat takut 

ditinggalkan atau kehilangan cinta dan kasih sayang mungkin dapat berasal dari masa 

lalu yang pernah kehilangan, seperti kehilangan orangtua, teman atau orang yang 

disayangi meninggal. Ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai maka perasaan 

kehilangan itu tertancap kuat dalam ingatannya dan hal ini membuatnya tidak ingin 

mengalaminya lagi, ketakutan kehilangan tersebut dapat membuat perasaan cemburu 

menjadi tidak terkendali. 
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Hal-hal yang dapat mempengaruhi cemburu yaitu : 

a. Kehadiran pihak ketiga yang identitasnya tidak jelas, hal ini merupakan ancaman bagi 

pasangannya karena merasa tersaingi. Banyak para remaja yang mengakhiri masa 

pacaran karena pihak ketiga yang menimbulkan kesalahpahaman. 

b. Kesetiaan yang meragukan : perasaan cemburu bisa disebabkan oleh kecurigaan pada 

pasangan terhadap komitmen bersama. Perasaan cinta para remaja seringkali timbul 

akibat daya tarik fisik, sehingga mudah berubah jika ada pesaing yang secara fisik lebih 

menarik. Hal ini menimbulkan perasaan cemburu bagi pihak yang merasa dikhianati. 

c. Takut kehilangan : salah satu unsur terbesar yang sering membuat perasaan cemburu 

timbul adalah takut kehilangan orang yang dicintai. Kebanyakan remaja yang sedang 

berpacaran takut kehilangan pasangannya, seringkali remaja memaknai kehilangan 

pacar sebagai kekalahan yang memalukan dan kehilangan harga diri. Maka dari itu, 

setiap ancaman yang berpontensi mengganggu kelanggengan hubungan akan 

menimbulkan perasaan cemburu. 

d. Berkaitan dengan kepribadian : perasaan cemburu berkaitan dengan kepribadian 

seseorang, beberapa remaja memiliki kepribadian yang sangat sensitif bahkan labil, 

sehingga mudah terpengaruh isu atau kabar yang belum tentu benar. Situasi ini 

menimbulkan perasaan cemburu yang berlebihan. 

 

Dalam hal tersebut menyatakan bahwa salah satu penyebab kecemburuan di masa depan dapat 

terjadi di dunia maya. Hal tersebut disebabkan oleh : 

a. Tersedianya alternatif dunia maya atau media online membuat seseorang dapat 

memiliki teman yang lebih banyak dan lebih umum. Hal ini dapat menimbulkan 

cemburu, karena pasangan terlalu mendalam dan intim dengan media online. 

b. Interaksi dalam media online dapat mengakibatkan cemburu karena pasangan dianggap 

melanggar batas-batas tertentu dalam hubungan romantis. 

 

Alexithymia 

Alexithymia adalah suatu gejala emosional yang ditandai dengan ketidak mampuan 

penderitanya dalam mengenali, mengidentifikasi serta mengekspresikan perasaannya sendiri. 

Aspek-aspek penderita alexithymia ini adalan kesulitan mengidentifikasi perasaan (dificulty 

identifying feelings), kesulitan mengenali perasaan (difficulty defining feelings), dan pola pikir 

eksternal (externally oriented thinking). Individu yang memiliki skor tinggi pada ukuran 

alexithymia menunjukkan kesulitan dalam membedakan emosi dari sensasi tubuhnya, tidak 

mampu mewakili perasaan diri sendiri atau pribadi (seperti dengan bahasa) yang dapat 

dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Alexithymia yang dianggap sebagai ciri kepribadian 

yang menempatkan individu yang berisiko seperti gangguan medis dan psikiatris lainnya 

sambil mengurangi kemungkinan bahwa individu akan menanggapi pengobatan konvensional 

untuk kondisi lain.  

Seseorang yang memiliki alexithymia akan ditandai oleh beberapa hal dalam kehidupan sehari-

harinya yaitu: 

1. Sulit untuk berbicara tentang emosinya sendiri 

2. Sering dianggap oleh orang lain sebagai sosok yang terlalu logis, tidak sentimentil, 

tidak bersahabat karena kurang empati 

3. Akan merasa bingung dengan reaksi emosional orang lain 

4. Memberikan jawaban yang bertele-tele untuk suatu pertanyaan yang sederhana 

5. Jarang melamun atau berimajinasi tentang prospek dirinya di masa depan 

6. Memiliki reaksi yang tenang mengenai karya seni, sastra atau musik 

7. Membuat keputusan pribadi berdasarkan prinsip, bukan perasaan 
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8. Kadang menderita gangguan fisiologis seperti sakit perut, muka memerah, sakit kepala 

 

Alexithymia tidak diklasifikasikan sebagai gangguan jiwa dalam DSM-IV. Ini adalah ciri 

kepribadian dimensi yang bervariasi dalam keparahan dari orang ke orang. Seseorang dengan 

kecenderungan alexithymia memiliki skor yang dapat diukur dengan kuesioner seperti Toronto 

Alexithymia Scale (TAS-20), Bermond-Vorst Alexithymia Kuesioner (BVAQ), Online 

Alexithymia Kuesioner (OAQ-G2) atau Alexithymia Observer Skala (OAS).  

Alexithymia didefinisikan sebagai berikut: 

1. Kesulitan untuk mengidentifikasi perasaan dan membedakan antara perasaan dan sensasi 

tubuh dari emosi gairah 

2. Kesulitan menggambarkan perasaan orang lain  

3. Fantasies proses imaginal terbatas, sebagaimana dibuktikan oleh kelangkaan fantasi 

4. Sebuah, gaya stimulus-terikat kognitif berorientasi eksternal. 

 

Dalam studi dari populasi umum tingkat alexithymia ditemukan dan dipengaruhi oleh usia, 

tetapi tidak berdasarkan gender, angka alexithymia dalam kontrol yang sehat telah ditemukan 

di: 8,3% (2 dari 24 orang), 4,7% (2 dari 43 ), 8,9% (16 dari 179), dan 7% (4 dari 56). Dengan 

demikian, beberapa penelitian telah melaporkan bahwa tingkat prevalensi alexithymia kurang 

dari 10%. Dalam hal tersebut menemukan bahwa kurangnya menunjukkan kemungkinan yang 

ada pada prevalensi lebih tinggi maka berkecenderungan alexithymia yaitu lebih kepada laki-

laki daripada perempuan, yang dapat dijelaskan beberapa laki-laki yang memiliki kesulitan 

dalam "menggambarkan perasaan", tetapi tidak merasa kesulitan dalam "mengidentifikasi 

perasaan" yang dimana laki-laki dan perempuan menunjukkan kemampuan perasaan yang 

sama.  

 

Taylor (dalam Kaplan & Sadock, 1995) mendiskripsikan komponen utama dari alexithymia 

yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi dan membedakan antara perasaan dengan sensasi 

tubuh, kesulitan menggambarkan perasaannya kepada orang lain, kurang mampu berimajinasi, 

dan tipe kognisi yang berorientasi eksternal. Alexithymia dijelaskan oleh Taylor (dalam Kaplan 

& Sadock, 1995) sebagai gangguan pada kepribadian yang ditandai dengan rendahnya 

kemampuan untuk mengkomunikasikan perasaan, rendahnya kemampuan dalam 

mengidentifikasi perasaan, dan ketidakmampuan berimajinasi dan berfantasi dengan baik. 

Alexithymia ini dijelaskan oleh Maxmen (dalam Kaplan & Sadock, 1995) sebagai suatu 

keadaan yang meliputi penyusutan kemampuan berfantasi, ketidakmampuan membahasakan 

emosi yang dirasakan, dan  penderitanya mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam 

menggambarkan apa yang dirasakannya. 

 

Beberapa individu alexithymia mungkin tampak bertentangan dengan yang disebutkan ciri-ciri 

di atas karena mereka dapat mengalami dysphoria krinis atau ledakan yang nyata dari menangis 

atau marah. Namun, mereka mempertanyakan biasanya mengungkapkan bahwa mereka cukup 

mampu menggambarkan perasaan mereka atau muncul kebingungan dengan pertanyaan 

spesifik yang menanyakan tentang perasaan. Menurut Henry Krystal, individu yang menderita 

alexithymia berpikir dengan cara operasi dan mungkin tampaknya superadjusted dengan 

realitas. Dalam psikoterapi, bagaimanapun gangguan kognitif menjadi jelas sebagai pasien 

yang cenderung menceritakan hl-hal yang sepele, memerintahkan tindakan kronologis, reaksi, 

dan peristiwa kehidupan sehari-hari dengan detail atau monoton. Dalam penelitian, 

sekelompok besar individu alexithymia menyelesaikan Inventory 64-item masalah 

interpersonal (IIP-64) yang menemukan bahwa dua masalah interpersonal secara signifikan 

dan stabil yang berkaitan dengan alexithymia seperti: fungsi sosial jauh dan non-asertif Semua 
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lain IIP-64 sub-skala tidak signifikan berhubungan dengan alexithymia. Hubungan 

interpersonal Chaotic juga telah diamati oleh Sifneos. Karena kesulitan-kesulitan yang melekat 

mengidentifikasi dan menjelaskan keadaan emosional dalam diri sendiri dan orang lain. 

 

Dalam hal ini tidak jelas apa yang menyebabkan alexithymia, walaupun beberapa teori telah 

diajukan. Ada bukti baik untuk secara genetik, yang berarti beberapa orang cenderung untuk 

mengembangkan alexithymia, serta untuk penyebab lingkungan. Sebuah neuropsikologi studi 

pada tahun 1997 menunjukkan bahwa alexithymia mungkin ada karena gangguan di belahan  

otak kanan, yang sebagian besar bertanggung jawab mengelola emosi. Penelitian ini memiliki 

beberapa kekurangan tentang penyebab alexithymia yang tidak meyakinkan.  

 

Alexithymia dan Kecemburuan 

Kecemburuan merupakan suatu reaksi negatif yang melibatkan perasaan emosional dalam 

suatu hubungan pacaran. Kecemburuan sendiri didasari karena adanya perasaan takut akan 

kehilangan orang yang dicintai. Selain itu terdapat tiga perasaan yang paling menggambarkan 

cemburu adalah hurt, fear, dan anger. Terluka (hurt) timbul dari persepsi bahwa pasangannya 

tidak menghargai komitmen pada hubungan, sedangkan takut (fear) dan cemas (anxiety) timbul 

dari ketakutan akan diabaikan dan kehilangan. Marah (angry) timbul dari perasaan 

dinomorduakan dari orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cemburu adalah perasaan 

terancam oleh kehadiran pihak ketiga dan takut kehilangan dalam suatu hubungan yang romantis. 

 

Sementara itu, alexithymia merupakan gangguan psikologis yang dicirikan dengan 

ketidakmampuan mengidentifikasi perasan dirinya maupun pasangannya. Seseorang ini lebih 

memilih untuk memendam perasaannya saja ketika sedang mengalami kemarahan. Akan tetapi 

kemarahan tersebut dapat memuncak dan dapat merugikan atau mencelakakan pihak 

pasangannya. Oleh karena itu, orang dengan berkecenderungan alexithymia merupakan orang 

yang pendiam, kaku dan berkepribadian introvert. Sehingga orang dengan kecenderungan 

alexithymia hanya berpusat pada satu pemikirannya saja dan cepat dipengaruhi oleh orang lain 

atau pihak ketiga.  

 

Dalam penelitian Sarwono (2011), sebelumnya telah menjelaskan bahwa seseorang 

alexithymia merupakan seseorang yang sangat cinta dan sayang terhadap pasangannya. Akan 

tetapi seseorang alexithymia cenderung lebih posesif terhadap pasangannya dan takut akan 

kehilangan. Sehingga pada penelitian ini akan membuktikan pengaruh kecenderungan 

alexithymia ketika mengalami kecemburuan. Seseorang dengan kecenderungan alexithymia 

tidak akan berpikir dampak dari perbuatan yang sudah dilakukannya. Mereka tidak akan pernah 

menyesali perbuatannya karena berpikiran bahwa sudah melakukan suatu tindakan yang benar. 

Selain itu dampak dari kecenderungan alexithymia sendiri tidak dapat mengontrol emosinya 

ketika sedang mengalami kemarahan yang memuncak, sehingga orang tersebut akan diberikan 

suntikan atau obat penenang untuk menghentikan perlakuannya tersebut.  

 

Dalam penelitian ini akan membuktikan perlakuan apa yang timbul dari suatu perasaan 

cemburu yang didukung dengan mengalami suatu kecenderungan alexithymia. Mereka akan 

lebih mempertahankan pasangannya dengan melakukan segala sesuatu yang justru akan 

membahayakan pasangannya seperti melakukan kekerasan atau sebaliknya akan tetap 

mempertahankan dengan tidak melakukan suatu kekerasan atau berkeputusan untuk 

mengakhiri suatu hubungan saja. Selain itu perlakuan tersebut dapat didukung dengan perasaan 

labil, cenderung childish (kekanakan), mau menang sendiri dan tertutup (introvert). Sementara 

ini masih belum diketahui dampak yang pasti dari kecenderungan alexithymia untuk 
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membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi sebaliknya lebih cenderung menyakiti pasangannya 

dengan menggunakan dan merusak barang-barang yang ada disekitarnya. 
 

Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara kecenderungan 

alexithymia (variabel bebas) terhadap kecemburuan (variabel terikat). Semakin tinggi 

kecenderungan alexithymia terhadap hubungan berpacaran maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kecemburuannya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif prediktif eksplanatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yakni apakah alexithymia (variabel 

bebas) dapat memprediksi adanya kecemburuan (variabel terikat). 

 

Subjek Penelitian 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2008) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, 

sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. 

Jumlah subjek pada penelitian ini sebanyak 150 orang dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Mahasiswa sebagai pelajar aktif  

2. Usia 18 – 23 tahun (rentangan pada pelajar mahasiswa) 

Menurut Hurlock (1996) usia 18 – 20 tahun memasuki remaja akhir dan 21 – 23 tahun 

memasuki dewasa awal. 

3. Sedang menjalani suatu hubungan berpacaran  

 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diuji tingkat korelasinya yaitu alexithymia 

(variabel bebas) dan kecemburuan (variabel terikat). Alexithymia adalah kondisi dimana 

seseorang tidak mampu mengeluarkan atau mengutarakan isi perasaannya. Selain itu 

kecenderungan alexithymia juga kesulitan dalam mengidentifikasi dan membedakan antara 

perasaan dengan sensasi tubuh, kesulitan menggambarkan perasaannya kepada orang lain, 

kurang mampu berimajinasi, dan tipe kognisi yang berorientasi eksternal. Kecemburuan adalah 

reaksi negatif pasangan pada keterlibatan emosional atau seksual pasangan dengan orang lain, 

baik secara nyata maupun hanya imajinasi.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala dengan mengembangkan dua 

skala yaitu skala kecemburuan dan skala alexithymia. Skala kecemburuan dalam penelitian 

Damayanti (2010) sebelumnya, mengembangkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh pines 

yaitu pikiran, emosi dan perilaku. Metode yang digunakan dalam penyusunan skala ini 

menggunakan enam kriteria jawaban. Jawaban subjek bergerak dari nilai 1,2,3,5,6 dan 7, yaitu 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak sesuai (ATS), agak setuju (AS), setuju 

(S) dan sangat setuju (SS). Skala disusun dalam dua jenis item, yaitu yang mendukung 

pernyataan atau favorable dan item yang tidak mendukung pernyataan atau unfavorable. 

Skoring yang digunakan untuk kategori kecemburuan pada penelitian ini berdasarkan norma 

pada tabel 1: 
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Tabel 1. Skor alternatif jawaban pada skala kecemburuan 

 

  STS TS ATS AS S SS 

Pernyataan Favorable 1 2 3 5 6 7 

 Unfavorable 7 6 5 3 2 1 

 

Selanjutnya metode pengumpulan data variabel alexithymia dengan menggunakan skala TAS 

(Toronto Alexithymia Scale) yang sebelumnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia 

oleh Wijayakusuma (2002) dan peneliti bertindak sebagai editor. Jenis skalanya adalah likert 

dengan 5 pilihan jawaban yaitu dari angka 1 “sangat tidak setuju” sampai dengan angka 5 

“sangat setuju”. Skala ini memiliki 20 item dengan 51 = Non-Alexithymia, Skor dari 52-60 = 

mungkin Alexithymia. Skor yang lebih besar dari 61 = Alexythymia. Skala ini mengukur tiga 

komponen Alexithymia seperti kesulitan mengidentifikasi emosi (DIF), kesulitan 

menggambarkan emosi (DDF) dan pemikiran yang berorientasi eksternal (EOT). Langkah ini 

terbukti memiliki keandalan yang baik serta membangun, validitas diskriminan dan konvergen 

Bagby, Parker, & Taylor (dalam Culhane & Watson, 2003). Koefisien korelasi item berkisar 

dari 0,6622 sampai dengan 0,9572 dengan reliabilitas sebesar 0,987. (Wijayakusuma, 2002)  

Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 

Alat Ukur Penelitian Jumlah Valid Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 

(Alpha) 

Skala Kecemburuan  33 0,168 – 0,485 0,845 

Skala Alexithymia  13 0,179 – 0,509 0,703 

 

Pada hasil try out dari skala kecemburuan yang sebelumnya terdapat 66 item didapat menjadi 

33 item valid dengan koefisien validitas item berkisar antara 0,168 sampai 0,485 dengan 

reliabilitas 0,845. Koefisien validitas item didapat dari rumus R tabel yakni 0,154. Sedangkan 

pada skala alexithymia yang sebelumnya terdapat 20 item didapat menjadi 13 item valid dengan 

koefisien validitas item berkisar antara 0,179 sampai 0,509 menggunakan rumus R tabel yakni 

0,154 dengan reliabilitas 0,703. Hal ini membuktikan kedua instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai karena reliabiitas pada 

setiap instrumen > 0,60 (Cronbach alpha). 

 

Prosedur Penelitian dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yang pertama adalah tahap perencanaan penelitian 

yang harus disiapkan oleh peneliti. Pada tahap ini hal-hal yang harus disiapkan seperti 

merencanakan pemilihan judul, orientasi, dan perumusan masalah, penyusunan kerangka 

pemikiran dan penentuan hipotesis, membuat skala sesuai dengan skala yang sudah ditentukan, 

kemudian menentukan sampel maupun kriterianya dan analisis data penelitian. Pada tahap 

yang pertama dilakukan try out pada tanggal 28 November 2015. Try out yang dilakukan 

dengan menyebarkan skala sesuai dengan kriteria subjek yang sudah ditetapkan. Kemudian 

didapat 162 subjek dengan menyebarkan secara langsung kepada subjek yang berada di suatu 

pusat perbelanjaan, tempat kos dan Universitas di kota Malang.  
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Yang kedua tahap pelaksanaan, setelah mendapatkan validitas dan reliabilitas kemudian 

penulis melakukan pengambilan data. Dalam proses penelitian ini proses menyebarkan skala 

dimulai pada tanggal 14 Januari 2016 pada hari Kamis. Sebelumnya peneliti sudah membuat 

skala penelitian dalam bentuk google form, sehingga dapat memudahkan peniliti dalam 

mencari subjek secara online. Selain itu peneliti juga menyebarkan skala dengan bertemu 

secara langsung dengan subjek. Pertama-tama peneliti mendatangi Taman Merjosari dengan 

cara meminta bantuan kepada subjek apabila berkenan untuk mengisi skala yang akan 

diberikan. Kemudian peneliti menunggu subjek ditempat sampai selesai mengisi skala tersebut. 

Selain itu peneliti juga mendatangi berbagai universitas, seperti Universitas Brawijaya dan 

Universitas Negeri Malang dengan prosedur yang sama seperti sebelumnya dengan menunggui 

di tempat sampai skala selesai diisi. Untuk rekan-rekan peneliti yang dapat dijangkau atau 

dekat langsung saja meminta bantuan untuk mengisi skala tersebut. Apabila rekan-rekan 

peneliti yang berada diluar jangkauan, peneliti meminta bantuan melalui online dengan 

menyebarkan skala dalam bentuk google form melalui media sosial.  

Tahap terakhir analisa data pada tanggal 19 Januari 2016, setelah itu dilakukannya analisis data 

dengan cara scoring dari data angket yang sudah diisi oleh subjek secara menyebar, dan 

selanjutnya melakukan interpretasi terhadap hasil dari analisis data dan membahasnya 

berdasarkan kerangka pemikiran dan teori serta membuat kesimpulan sesuai dengan hipotesa 

dan tujuan penelitian. Teknik yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini yaitu 

Regresi Linier Sederhana. Regresi Linear Sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel 

independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Analisis Regresi Sederhana ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang dipengaruhi disebut 

variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen. 

Menurut Sujarweni (2008) Regresi Linier Sederhana digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya interdependensi antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan untuk interpretasi hasil 

uji statistik dengan melihat taraf signifikansi yang ditunjukkan oleh indeks kesalahan yang 

mungkin terjadi (error probability) sebesar 0,05. Pada tahap ini peneliti membuat laporan 

penelitian sesuai dengan format yang sudah ditentukan. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menguraikan mengenai pengaruh kecenderungan alexithymia terhadap 

kecemburuan dalam hubungan berpacaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kecenderungan alexithymia secara signifikan terhadap kecemburuan dalam 

hubungan berpacaran. Dalam penelitian ini, diambil sebanyak 150 subjek sebagai sampel 

penelitian. Adapun deskripsi hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3. Deskripsi Subjek 

  

Kategori 

 

Frekuensi 

 

Presentase 

Rata-rata Skor 

Alexithymia    

Kecemburuan 

Usia 18-23 tahun 150 100% 42,75 132,76 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

54 

96 

36% 

64% 
  

Jumlah  150 100%   

 

Pada Tabel 3 diketahui bahwa rata-rata skala alexithymia pada 150 subjek sebesar 42,75, 

sedangkan rata-rata pada skala kecemburuan sebesar 132,76. 
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Tabel 4. Perhitungan T-Score Skala Alexithymia 

 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 

Tinggi 

Rendah 

T-Score ≥ 50 

T-Score > 50 

70 

80 

47% 

53% 

Total  150 100% 

 

Pada tabel 4 merupakan hasil T-Score dari skala alexithymia yang diketahui bahwa dari 150 

subjek penelitian, ada 70 subjek atau 47% yang memiliki kecenderungan alexithymia yang 

tinggi dan 80 subjek atau 53% yang memiliki memiliki kecenderungan alexithymia yang 

rendah. 

 

Tabel 5. Perhitungan T-Score Skala Kecemburuan 

 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 

Tinggi 

Rendah 

T-Score ≥ 50 

T-Score > 50 

81 

69 

54% 

46% 

Total  150 100% 

 

Berdasarkan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil T-Score menjelaskan dari 150 subjek 

penelitian, ada 81 subjek atau 54% yang memiliki kecemburuan yang tinggi dan 69 subjek atau 

46% yang memiliki kecemburuan yang rendah. 

Selanjutnya karakteristik responden yaitu menguraikan deskripsi identitas responden menurut 

sampel penelitian yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dengan deskripsi karaktersitik 

responden adalah memberikan gambaran yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian sampel, karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, 

lamanya berpacaran dan seringnya berpacaran. Oleh karena itulah uraian mengenai 

karakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 6. Perhitungan Variabel Kecenderungan Alexithymia Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis 

Kelamin 

Kecenderungan alexithymia 
Total 

Tinggi Mean Rendah Mean 

Laki-laki 

Presentase 

27 

48% 
116,4 

29 

52% 
103,7 

56 

100% 

Perempuan 

Presentase 

43 

46% 
67,5 

51 

54% 
59,3 

94 

100% 

 70 

47% 
 

80 

53% 
 

105 

100% 

 

Berdasarkan hasil T-Score didapat hasil menurut tabel 6 atau perhitungan variabel 

kecenderungan alexithymia berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa 27 atau 48% dengan 

rata-rata 116,4 subjek laki-laki memiliki tingkat kecenderungan alexithymia yang tinggi dan 

29 atau 52% dengan rata-rata 103,7 subjek laki-laki memiliki kecenderungan alexithymia yang 

rendah. Sedangkan 43 atau 46% dengan rata-rata 67,5 subjek perempuan memiliki tingkat 

kecenderungan alexithymia yang tinggi dan 51 atau 54% dengan rata-rata 59,3 subjek 

perempuan memiliki kecenderungan alexithymia yang rendah. Sehingga pada hasil tabel diatas 
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dapat disimpulkan bahwa subjek yang memiliki kecenderungan alexithymia yang tinggi adalah 

pada subjek laki-laki dengan presentase 48% sedangkan pada perempuan 46%. 

Tabel 7. Perhitungan Variabel Kecemburuan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis 

Kelamin 

 Kecemburuan  
Total 

Tinggi Mean Rendah Mean 

Laki-laki 

Presentase 

30 

52% 
414 

26 

48% 
275,7 

56 

100% 

Perempuan 

Presentase 

51 

54% 
238,9 

43 

46% 
171,2 

94 

100% 

 81 

54% 
 

69 

46% 
 

105 

100% 

 

Pada tabel 7 dengan hasil perhitungan variabel kecemburuan berdasarkan jenis kelamin dapat 

diketahui bahwa pada laki-laki terdapat 30 atau 52% subjek laki-laki yang memiliki tingkat 

kecemburuan yang tinggi dan 26 atau 48% memiliki tingkat kecemburuan yang rendah. 

Sedangkan pada perempuan terdapat 51 atau 54% subjek perempuan yang memiliki tingkat 

kecemburuan yang tinggi dan 43 atau 46% memiliki tingkat kecemburuan yang rendah. Akan 

tetapi pada hasil rata-rata (mean) diketahui bahwa laki-laki memiliki tinggi kecemburuan yang 

tinggi daripada perempuan sebanyak 414 sedangkan pada perempuan 238,9. 

 

Tabel 8. Karakteristik Responden Menurut Usia 

 

 
 

Tanggapan Responden 

 Subjek  Presentase  

Usia 18 tahun 8 orang 5% 

 19 tahun 6 orang 4% 

 20 tahun 22 orang 15% 

 21 tahun 61 orang 41% 

 22 tahun 40 orang 27% 

 23 tahun 13 orang 8% 

 Total  150 orang 100% 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai karakteristik responden yang berdasarkan umur, 

maka jumlah responden terbanyak adalah responden yang berumur 21 tahun yakni sebesar 41% 

dan responden terendah dengan umur 19 tahun yakni 4%.  

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Berpacaran 

 

 
 

Tanggapan Responden 

Subjek  Presentase  

Lama Berpacaran 1 – 4 minggu 3 orang 2% 

 1 – 11 bulan 33 orang 22% 

 1 – 2 tahun 52 orang 35% 

 3 – 4 tahun 45 orang 30% 

 5 – 6 tahun 11 orang 7% 
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 > 7 tahun 6 orang 4% 

 Total  150 orang 100% 

 

Hasil dari karakteristik responden berdasarkan lamanya berpacaran menurut tabel diatas 

menunjukkan bahwa 1 – 2 tahun lamanya berpacaran dengan subjek paling banyak yakni 52 

orang atau 35% dan yang paling sedikit antara 1 – 4 minggu yakni hanya 3 orang saja atau 2%.  

 

Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Seringnya Berpacaran 

 

 

 

Tanggapan Responden 

 Subjek  Presentase  

Seringnya Berpacaran 1 – 3 kali 48 32% 

 4 – 6 kali 71 47% 

 7 – 9 kali 25 17% 

 >10 kali 6 orang 4% 

 Total 150 orang 100% 

 

Berdasarkan tabel 10 diatas yang menunjukkan hasil karakteristik responden berdasarkan 

seringnya berpacaran yang paling sering yakni sebanyak 4-6 kali berpacaran dengan presentase 

47% atau 71 orang dan paling tidak sering dalam menjalin hubungan berpacaran yakni lebih 

dari 10 kali yakni dengan presentase 4% atau 6 orang.  

 

Tabel 11. Hasil Uji Analisis Regresi Kecenderungan Alexithymia terhadap Kecemburuan 

dalam Hubungan Berpacaran 

Koefisien 

Regresi (r) 

Koefisien 

Determinasi 

(r2) 

F Sig / P Keterangan Kesimpulan 

0,651 0,423 108,677 0,000 P ≤ 0,05 Signifikan 

 

Berdasarkan skor koefisien regresi yang dihasilkan dari perhitungan SPSS maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh antara kecenderungan alexithymia terhadap kecemburuan 

pada tingkat signifikansi 5%. Nilai signifikansi yang ditunjukkan yaitu 0,000 lebih kecil dari 

taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 (P < 0,05 = 0,000 ≤ 0,05) sehingga dapat dikatakan 

ada hubungan positif yang signifikan antara pengaruh kecenderungan alexithymia terhadap 

kecemburuan dalam hubungan berpacaran. Pada hasil analisis data besarnya nilai 

korelasi/hubungan dengan r = 0,651. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

kecenderungan alexithymia yang ada dalam hubungan berpacaran maka akan semakin tinggi 

pula kecemburuan dalam hubungan berpacaran tersebut. Koefisien determinasi (r2) variabel 

kecenderungan alexithymia berdasarkan hasil analisis data diatas adalah 0,423 yang berarti 

pengaruh variabel independent (alexithymia) terhadap variabel dependent (kecemburuan) 

sebesar 42,3%, sedangkan sisanya 57,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.  

DISKUSI 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

kecenderungan alexithymia terhadap kecemburuan dalam hubungan berpacaran. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya nilai signifikansi 0,000 >  0,05. Pada uji hipotesis yang dilakukan 

adalah adanya pengaruh yang signifikan antara kecenderungan alexithymia terhadap 

kecemburuan dalam hubungan berpacaran dengan presentase 42,3% dengan rata-rata 

kecenderungan alexithymia 42,75 dan rata-rata kecemburuan 57,25. Pengaruh tersebut dapat 

diartikan bahwa kecenderungan alexithymia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

kecemburuan seseorang. Selain itu didukung juga oleh beberapa faktor yakni jenis kelamin, 

usia, lama berpacaran dan seringnya seseorang menjalin hubungan berpacaran. Seseorang 

dengan kematangan usia atau memasuki dewasa awal masih belum dapat diartikan bahwa 

seseorang tersebut dapat memahami ekspresi emosionalnya dengan baik. Beberapa faktor yang 

mempengaruhinya adanya pengalaman di masa lalu ketika mengenal dengan lawan jenis 

maupun menjalin hubungan dengan lawan jenis.  Dengan demikian yang menyebabkan 

seseorang memiliki kecenderungan alexithymia yang tinggi terhadap kecemburuan 

dikarenakan lamanya tingkat berpacaran seseorang dan seringnya menjalin hubungan 

berpacaran. Seseorang yang sering berganti pasangan dapat diartikan bahwa seseorang tersebut 

masih belum dapat benar-benar memahami emosi yang dirasakannya. Selain itu seseorang 

yang baru saja menjalin suatu hubungan berpacaran masih belum dapat memahami karakter 

maupun sifat pasangannya dan cenderung masih tertutup kepada pasangan. Sehingga beberapa 

faktor tersebut yang menyebabkan kecenderungan alexithymia pada seseorang tinggi terhadap 

tingkat kecemburuannya. 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecenderungan alexithymia berdasarkan 

jenis kelamin lebih tinggi laki-laki dengan rata-rata 116,4 daripada perempuan dengan rata-rata 

67,5. Sedangkan pada variabel kecemburuan menunjukkan bahwa laki-laki juga yang lebih 

tinggi daripada perempuan dengan rata-rata pada laki-laki 414 sedangkan pada perempuan 

238,9. Sehingga membuktikan bahwa tingkat kecenderungan alexithymia dan kecemburuan 

pada seseorang dipengaruhi oleh jenis kelamin yang dimilikinya. Sesuai dengan penelitiaan 

sebelumnya oleh Sarwono (2011) menjelaskan bahwa laki-laki cenderung memiliki nilai 

alexithymia yang sangat tinggi daripada perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki terlalu 

posesif dan takut akan kehilangan pasangannya. Sehingga beranggapan bahwa pasangannya 

merupakan miliknya yang seutuhnya dan harus memenuhi segala keinginannya. Selain itu pada 

tingkat kecemburuan, laki-laki juga memiliki nilai paling tinggi daripada perempuan. 

Perbedaan kecemburuan pada laki-laki dan perempuan terjadi karena adanya perbedaan 

tekanan-tekanan lingkungan dalam menghadapi evolusi (Groothof, Dijkstra, & Barelds, 2009). 

 

Selain itu pada penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik usia, lama berpacaran dan 

seringnya berpacaran juga mempengaruhi tingkat kecenderungan alexithymia dan 

kecemburuan pada seseorang. Terlihat pada hasil tabel 8 tingkat kecenderungan alexithymia 

yang paling tinggi yakni pada usia 23 tahun. Sedangkan pada tingkat kecemburuan paling 

tinggi sesuai tabel 8 yakni pada usia 19 tahun. Menurut Erik Erikson tahap perkembangan 

manusia terdapat 8 tingkatan perkembangan, pada usia 23 tahun memasuki tingkatan Tahap 6 

yakni Intimacy vs isolation (keintiman vs keterkucilan). Erikson menjelaskan bahwa dalam 

tahapan ini pada usia 20 – 30 tahun dengan kategori memasuki dewasa awal yaitu tahap 

seseorang membangun hubungan yang dekat dan siap berkomitmen dengan orang lain. Apabila 

individu berhasil menjalin hubungan pada tahapan ini maka individu tersebut akan 

mengembangkan hubungan yang komit dan aman. Akan tetapi apabila gagal dalam menjalin 

suatu hubungan, maka akan muncul rasa keterasingan dan jarak dalam interaksi dengan orang. 

Sesuai dengan penelitian Erikson sebelumnya menunjukkan bahwa mereka yang memiliki 
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sedikit kepekaan diri cenderung memiliki kekurangan komitemen dalam menjalin suatu 

hubungan dan lebih sering terisolasi secara emosional, kesendirian dan depresi. Sehingga 

dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Erikson sebelumnya, pada usia 23 tahun 

menunjukkan mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain.  

 

Pada usia 23 tahun dengan memiliki tingkat kecenderungan alexithymia yang paling tinggi, hal 

ini dapat diartikan bahwa individu mengalami suatu kegagalan dalam menjalin komunikasi 

atau hubungan dengan orang lain. Sesuai dengan penjelasan Erikson hal ini dipengaruhi oleh 

pengalaman di masa lalunya untuk memulai kembali hubungan dengan orang lain. Sehingga 

menyebabkan individu tidak dapat mengekspresikan maupun mengutarakan emosinya sesuai 

dengan apa yang dirasakannya dan tidak adanya kepekaan dalam diri. Sedangkan pada usia 19 

tahun yaitu memiliki tingkat kecemburuan yang paling tinggi, menurut Erikson pada usia 

tersebut (masa remaja) memasuki tahap 5 yaitu Identity vs identify confusion (identitas vs 

kebingungan identitas). Pada masa ini remaja akan dihadapkan dengan peran baru (peran 

sebagai orang dewasa), pekerjaan dan romantisme. Santrock (2003) mengatakan bahwa cinta 

romatis menandai kehidupan percintaan para remaja dan juga merupakan hal yang penting bagi 

para siswa. Cinta romantis meliputi sekumpulan emosi yang saling bercampur seperti rasa 

takut, marah, hasrat seksual, kesenangan dan rasa cemburu.  

 

Tipe cinta yang lain adalah cinta kasih sayang (affectionate love) atau yang sering disebut cinta 

kebersamaan yaitu saat muncul keinginan individu untuk memiliki individu lain secara dekat, 

mendalam, dan memberikan kasih sayang untuk orang tersebut. Cinta kasih sayang ini lebih 

menandai masa percintaan orang dewasa daripada percintaan remaja. Sehingga sesuai dengan 

penelitian ini yang menunjukkan bahwa pada usia 19 tahun memiliki tingkat kecemburuan 

yang tinggi, karena pada usia tersebut remaja cenderung memiliki kecemburuan secara 

romantisme.  

Selanjutnya lamanya berpacaran juga mempengaruhi tingkat kecenderungan alexithymia dan 

kecemburuan pada seseorang. Pada tabel 9 menjelaskan bahwa selama 1 – 4 minggu menjalin 

hubungan berpacaran mempengaruhi tingkat kecenderungan alexithymia paling tinggi. Pada 

rentangan tersebut seseorang dapat dikatakan baru saja menjalin suatu hubungan berpacaran 

dengan baru mengenal pribadi satu sama lain. Sehingga pada rentangan ini masih terdapat 

kepemilikan yang mendalam terhadap pasangannya dan masih sulit dalam mengekspresikan 

maupun mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Sedangkan pada tingkat kecemburuan 

yang paling tinggi yakni berkisar antara 1 – 2 tahun dalam menjalin hubungan berpacaran. Pada 

rentangan ini seseorang sudah mengenal baik pasangannya  dan memahami sikap maupun 

pribadi satu sama lain. Sehingga pada rentangan ini seseorang takut akan kehilangan 

pasangannya dan mengalami tingkat kecemburuan yang tinggi. 

Berikutnya karakteristik seringnya berpacaran juga mempengaruhi tingkat kecenderungan 

alexithymia dan kecemburuan pada seseorang. Pada tabel 10 menjelaskan bahwa seseorang 

yang berpacaran 9 kali memiliki kecenderungan alexithymia yang tinggi, sedangkan seseorang 

yang menjalin hubungan berpacaran 1 kali memiliki kecemburuan paling tinggi. Yahya (2013) 

pada ulasannya menjelaskan bahwa seringnya berpacaran dikarenakan seringnya memutuskan 

hubungan berpacaran dengan kata “putus”. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kecocokan 

dan tidak saling mengerti saru sama lain. Selain itu gonta-ganti pasangan juga mengartikan 

bahwa seseorang tersebut masih belum mengenali diri sediri baik emosi, keinginan dan 

komitmen. Sehingga apabila seseorang masih belum mengenal dirinya dengan baik bagaimana 

bisa mengenal orang lain maupun pasangan dengan baik pula. 
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Tingkat kecemburuan seseorang yang paling tinggi yaitu ketika seseorang 1 kali saja dalam 

menjalin hubungan berpacaran. Hal tersebut dikarenakan seseorang masih tidak pernah 

menjalin hubungan atau relasi dengan lawan jenis, sehingga rasa takut akan kehilangan 

muncul. Seseorang dengan 1 kali saja berpacaran meyakini bahwa pasangan yang dimilikinya 

merupakan satu-satunya yang menyayangi dirinya dengan penuh kasih. Dalam hal ini 

seseorang tersebut menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pasangannya dan takut 

kepercayaannya tersebut berpaling ke orang lain. 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara kecenderungan alexithymia terhadap kecemburuan dalam hubungan 

berpacaran dengan hasil analisa yang memunculkan nilai korelasi (r) sebesar 0,651 dengan 

nilai signifikansi (p) yaitu 0,000 ≤ 0,05. Semakin tinggi kecenderungan alexithymia pada 

seseorang maka semakin tinggi pula tingkat cemburu dalam hubungan berpacaran tersebut. 

Adapun sumbangan efektif dari kecenderungan alexithymia terhadap kecemburuan sebesar 

42,3% sedangkan untuk sisanya yaitu 57,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu ditinjau 

dari jenis kelamin, lali-laki memiliki tingkat kecenderungan alexithymia tinggi sebesar 48% 

daripada perempuan dan perempuan memiliki tingkat kecemburuan tinggi sebesar 54% 

daripada laki-laki.  

Implikasi dari penelitian ini meliputi: Bagi remaja yang sedang menjalin hubungan berpacaran 

diharapkan lebih memahami dan mengenali emosi pribadinya dengan baik. Sehingga dengan 

demikian akan dapat menurunkan tingkat kecemburuan pada seseorang dan berfikiran bahwa 

pacar merupakan miliknya yang seutuhnya. Hal tersebut juga dapat memberikan pengertian 

bahwa akan menjalin hubungan secara sehat dengan tidak merubah karakter pasangannya, 

tidak posesif, dan tidak mengatur pasangannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bagi 

peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengganti variabel kecemburuan 

dengan variabel yang lain, seperti efikasi diri (self efficacy) atau kekerasan. Peneliti selanjutnya 

juga dapat meneliti dengan variabel yang sama, tetapi dalam konteks hubungan yang berbeda 

misalnya hubungan persahabatan dan ditinjau dari tipe kepribadian. Peneliti selanjutnya juga 

dapat menggunakan subjek yang berbeda, misalnya pada usia remaja awal atau usia dewasa 

akhir. 
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IDENTITAS 

Nama/inisial : ................................................... 

Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu) 

Usia  : ............ Tahun 

Lama berpacaran : 

Petunjuk Pengisian : 

 Berikut ini disajikan skala yang berisi sejumlah pernyataan. Anda diminta untuk 

menjawab pernyataan tersebut dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu 

jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda, di antara empat pilihan jawaban yang 

tersedia. Seperti: 

STS : Sangat tidak setuju 

TS : Tidak setuju 

ATS : Agak tidak setuju 

AS : Agak setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat setuju 

No. Pernyataan STS TS ATS AS S SS 

1. Saya tidak sedih jika pasangan saya pergi 

dengan lawan jenis 

      

2. Saya merasa sedih jika pasangan saya 

lebih perhatian pada teman-temannya 

dibanding saya 

      

3. Saya tidak sedih jika pasangan tidak jujur       

4. Saya marah jika pasangan memuji lawan 

jenis lain 

      

5. Saya merupakan orang yang sering 

membuat pasangan saya kecewa 

      

6. Saya tidak marah jika pasangan saya 

lebih memilih curhat pada sahabatnya 

daripada saya 

      

7. Saya tidak marah jika pasangan 

mengagumi lawan jenis lain selain saya 

      

8. Saya merasa laki-laki/perempuan yang 

dekat dengan pasangan saya jauh lebih 

baik daripada saya 

      

9. Ketika saya bersama dengan pasangan 

saya, pasangan saya sering melirik lawan 

jenis lain dan menghiraukan saya 
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10. Saya merasa sakit hati jika pasangan 

membandingkan saya dengan lawan 

jenis lain 

      

11. Saya tidak sakit hati jika pasangan tidak 

perhatian 

      

12. Ketika ada lawan jenis lain yang akrab 

dengan pasangan saya, saya merasa 

pasangan saya memanfaatkan keadaan 

      

13. Ketika ada percecokan saya merasa 

bahwa pasangan saya bukanlah yang 

terbaik bagi saya 

      

14. Saya merasa iri jika pasangan saya sibuk 

dengan hobinya 

      

15. Terkadang saya merasa tidak adil ketika 

hanya saya yang mengalah 

      

16. Saya merasa cemas bila pasangan saya 

terlihat sangat cantik/tampan 

      

17. Saya marah jika pasangan saya 

tersenyum ramah pada lawan jenis lain 

      

18. Saya tidak pernah membuat kecewa 

pasangan saya 

      

19. Saya tidak takut jika ada lawan jenis lain 

yang merayu pasangan saya 

      

20. Ketika pasangan saya tidak berada dalam 

pandangan saya, saya khawatir bahwa 

dia akan tertarik pada orang/lawan jenis 

lain 

      

21. Saya tidak khawatir pasangan saya akan 

meninggalkan saya untuk orang lain 

      

22. Saya curiga pasangan saya diam-diam 

menyimpan foto mantan kekasihnya 

      

23. Saya tidak pernah berpikir pasangan saya 

diam-diam menyukai lawan jenis lain 

      

24. Teman lawan jenis pasangan saya tidak 

lebih baik dari saya 

      

25. Saya merasa minder jika dibandingkan 

dengan teman lawan jenis pasangan saya 

      

26. Saya ingin pasangan lebih perhatian pada 

saya daripada temannya 

      

27. Saya tidak memerlukan perhatian khusus 

dari pasangan saya 
      

28. Saya selalu memastikan dimana 

keberadaan pasangan saya 

      

29. Saya menanyakan kepada pasangan apa 

saja kegiatannya 

      

30. Saya bertanya pada teman pasangan 

apakah pasangan saya sedang tertarik 

dengan lawan jenis lain 
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31. Saya merasa tidak ada orang yang paling 

baik bagi pasangan saya selain saya 

      

32.  Saya memaklumi hobi yang sedang 

dilakukan pasangan saya 

      

33. Saya senang jika pasangan saya terlihat 

sangat cantik/tampan di depan umum 

      

34. Saya selalu percaya apapun yang 

dikatakan oleh pasangan saya, sehingga 

saya selalu berpikir positif 

      

35. Saya berpikir akan menjadikan saya 

semakin dewasa jika ada percecokan 

dengan pasangan saya 

      

36. Saya bukanlah orang yang selalu ada 

bagi pasangan saya, sehingga wajar 

apabila pasangan saya memilih keluar 

dengan lawan jenis lain 

      

37. Ketika ada percecokan saya akan 

langsung menyelesaikannya dengan 

pasangan saya 

      

38. Saya tidak akan meminta maaf duluan 

dan mengakui kesalahan kepada 

pasangan saya karena akan menurunkan 

image saya 

      

39. Saya akan melakukan hal yang sama 

ketika pasangan saya akrab dengan 

lawan jenis lain 

      

40. Ketika pasangan saya selingkuh, saya 

akan berlaku yang sama agar pasangan 

saya menyadari perasaan saya 

      

41. Ketika saya merasa salah saya akan 

langsung berkata maaf kepada pasangan 

saya 

      

42. Saya tidak akan mengatakan yang 

sejujurnya ketika saya mengetahui 

bahwa pasangan saya chating dengan 

lawan jenis lain 

      

43. Saya tidak akan melakukan hal yang 

sama ketika pasangan saya akrab dengan 

lawan jenis lain  

      

44. Saya akan memilih mengalah agar 

terhindar dari konflik yang lebih buruk 

lagi 

      

45. Saya merasa pasangan saya selalu 

memperhatikan saya meskipun di depan 

umum 

      

46. Ketika saya melihat secara langsung 

pasangan saya beoncengan dengan lawan 

jenis lain tanpa sepengetahuan saya, 

seketika saya ingin pingsan 
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47. Saya tidak bisa berkata apa-apa ketika 

saya mengetahui pasangan saya tertarik 

dengan lawan jenis lain 

      

48. Jantung saya berdebar kencang ketika 

saya melihat galeri foto pasangan saya 

yang berfoto dengan lawan jenis lain di 

ponselnya 

      

49. Saya yakin bahwa seseorang yang 

dewasa tidak akan melakukan tindakan 

bodoh seperti berselingkuh dengan 

lawan jenis lain 

      

50. Jantung saya berdebar kencang ketika 

pasangan saya membicarakan lawan 

jenis lain dan mengetahui segala 

permasalahannya  

      

51. Saya akan menjadi seseorang yang kuat 

ketika mengetahui bahwa pasangan saya 

bersama dengan lawan jenis lain tanpa 

sepengetahuan saya 

      

52. Saya akan langsung memergoki 

pasangan saya ketika chating dengan 

lawan jenis lain 

      

53. Saya tidak bisa tinggal diam ketika ada 

konflik dengan pasangan saya 

      

54. Saya akan berbicara secara langsung dan 

menanyakan laki-laki/perempuan yang 

mana yang disukai pasangan saya 

      

55. Saya merasa biasa saja ketika 

mengetahui pasangan saya menyimpan 

foto dengan lawan jenis lain di ponselnya 

      

56. Saya merasa biasa saja ketika pasangan 

saya membicarakan lawan jenis lain 

tentang segala permasalahannya kepada 

saya 

      

57. Ketika saya mengetahui pasangan saya 

sedang selingkuh dengan lawan jenis lain 

seketika hilang nafsu makan saya 

      

58. Ketika pasangan saya memperkenalkan 

lawan jenis lain kepada saya seketika 

tangan saya berkeringat atau gemetar 

      

59. Saya akan membanting handphone 

pasangan saya ketika mengetahui sedang 

chating dengan lawan jenis lain 

      

60. Saya akan langsung merobohkan motor 

pasangan saya ketika mengetahui sedang 

membonceng lawan jenis lain 

      

61. Saya akan makan lebih banyak ketika 

saya dikhianati pasangan saya 
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62. Saya akan langsung akrab dengan lawan 

jenis lain yang diperkenalkan oleh 

pasangan saya 

      

63. Saya senang apabila pasangan saya 

ramah terhadap lawan jenis lain 

      

64. Saya tidak terima jika pasangan saya 

berpikiran bahwa saya bukanlah orang 

yang selalu ada bagi dirinya 

      

65. Saya hanya melihat saja dari belakang 

ketika pasangan saya sedang chating 

dengan lawan jenis lain 

      

66. Saya hanya akan melihat saja ketika 

pasangan saya sedang bersama dengan 

lawan jenis lain 
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Skala Alexithymia Try Out 

Petunjuk Pengisian : 

 Berikut ini disajikan skala yang berisi sejumlah pernyataan. Anda diminta untuk 

menjawab pernyataan tersebut dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu 

jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda, di antara lima pilihan jawaban yang 

tersedia. Dalam memberikan nilai semakin kearah lima anda semakin setuju atau sesuai dengan 

anda dan semakin kearah satu semakin tidak sesuai dengan diri anda.  

1. Sangat tidak setuju 

2. Tidak setuju 

3. Ragu-ragu 

4. Setuju 

5. Sangat setuju 

Apabila Anda keliru dalam memilih, berilah tanda (=) pada tanda centang yang telah Anda buat, 

dan buatlah tanda centang baru pada pilihan jawaban yang Anda kehendaki. Kerjakan semua pernyatan  

dengan teliti dan jangan sampai ada yang terlewati atau tidak diisi. 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Seringkali saya  tidak memahami emosi  yang sedang 
saya rasakan. 

     

2. Saya sulit menemukan istilah yang tepat bagi 

perasaan saya. 

     

3. Saya mempunyai sensasi tubuh/fisik yang tidak dapat 
dimengerti oleh dokter sekalipun. 

     

4. Saya dengan mudah dapat menggambarkan apa yang 

saya rasakan. 

     

5. Saya cenderung mudah menganalisa suatu masalah, 
daripada menggambarkannya. 

     

6. Ketika murung, saya tidak tahu apa yang sedang saya 

rasakan: sedih, takut, ataukah marah. 

     

7. Saya sering dibingungkan sensasi fisik tubuh saya 
(seperti gemetaran dan berkeringat dingin). 

     

8. Saya memilih untuk membiarkan sesuatu terjadi 

begitu saja, daripada memikirkan mengapa bisa 
terjadi seperti itu. 

     

9. Saya memiliki perasaan tertentu yang tak dapat saya 

kenali dengan baik. 

     

10 Mengenali emosi merupakan suatu hal yang penting.      

11. Saya kesulitan menggambarkan perasaan saya 

mengenai seseorang. 

     

12. Orang-orang menyarankan agar saya 

menggambarkan perasaan saya dengan lebih baik. 

     

13. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri saya.      

14. Saya tidak tahu mengapa saya marah.      

15. Saya lebih suka berbicara dengan orang lain 

mengenai aktivitas sehari-hari mereka, daripada 
membicarakan perasaan mereka. 

     

16. Saya lebih suka menonton  acara hiburan ringan 

daripada film drama psikologis. 
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17. Sulit bagi saya untuk menceritakan perasaan terdalam 

saya, bahkan kepada teman terdekat. 

     

18. Saya bisa merasa dekat dengan seseorang, bahkan 
dalam keadaan hening. 

     

19. Pengenalan terhadap perasaan terlebih dahulu sangat 

bermanfaat dalam penyelesaian masalah saya.  

     

20. Saya tidak nyaman ketika menonton film dengan 
jalan cerita yang berat 
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LAMPIRAN 2 

INPUT DATATRY OUT 
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Input Data Try out Skala Kecemburuan pada 162 subjek: 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Input Data Try Out Skala Alexithymia Pada 162 subjek: 
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Jumlah Laki-laki = 62 subjek 

Jumlah Perempuan = 100 subjek 
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LAMPIRAN 3 

HASIL VALIDITAS DAN 

RELIABILITAS SKALA TRY OUT 
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Hasil Validitas dan Reliabilitas Skala Kecemburuan dan Skala Alexithymia Menggunakan 

SPSS 21: 

 

 

Dengan T tabel = 1,97 
 

Kemudian memasukkan t tabel ke dalam rumus R tabel:  

𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

√𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2+𝑑𝑓

 = 
1,97

√(1,97)2+ 160
  

                    = 
1,97

√163,8809
 = 

1,97

12,802
 = 0,154 

 

Item valid berdasarkan R tabel:  

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 i1 107,38 550,685 ,435 ,838 

i8 109,50 574,438 ,177 ,845 

 i10 107,27 563,665 ,266 ,843 

 i12 109,27 566,448 ,260 ,843 

i13 109,53 558,996 ,373 ,840 

i14 109,02 553,857 ,389 ,839 

i15 107,84 558,098 ,345 ,841 

i16 109,35 560,252 ,304 ,842 

i17 109,22 550,932 ,422 ,838 

i21 107,87 557,418 ,317 ,841 

i22 109,29 558,841 ,328 ,841 

i25 109,09 564,793 ,259 ,843 
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Blue print kecemburuan try out 

NO 
ASPEK-

ASPEK 
INDIKATOR 

No. Item 

JUMLAH 

Jumlah 

Item 

valid 
Favorable Unfavorable 

1. Emosi a. Marah 

b. Takut 

c. Sedih 

d. Sakit 

e. Rasa tidak 

berdaya 

f. Iri hati 

g. penghinaan 

3*,17 

14,16 

2* 

6* 

5*,8 

10 

9*,12 

4*,63 

32,33 

1 

7* 

18*,31* 

11* 

34,35 

 

 

 

22 

 

 

 

12 

2. Pikiran a. membandingkan 

dengan menyaingi 

b. mengasihani diri 

sendiri 

c. menyalahkan diri 

d. sikap kepemilikan 

e. khawatir tentang 

image 

f. pemikiran tentang 

balas dendam 

g. pikiran mengalah 

22 

 

13,15 

36* 

23* 

19*,38 

39,40 

 

42*,44* 

21 

 

35,37* 

64* 

24* 

20*,41* 

43,49* 

 

52*,53* 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

9 

i32 110,04 578,414 ,188 ,844 

i33 109,90 565,170 ,342 ,841 

i34 109,58 565,798 ,331 ,841 

i35 109,78 572,634 ,238 ,843 

i38 110,20 566,060 ,337 ,841 

i39 109,28 554,450 ,403 ,839 

i40 109,75 547,889 ,480 ,837 

i43 108,99 565,074 ,253 ,843 

i45 109,76 576,917 ,168 ,845 

i46 109,44 546,297 ,439 ,838 

i48 107,85 542,218 ,485 ,836 

i50 107,87 546,176 ,472 ,837 

i51 108,75 565,454 ,244 ,844 

i55 107,38 559,120 ,343 ,841 

i56 107,70 552,697 ,425 ,838 

i57 108,02 542,844 ,461 ,837 

i58 109,04 553,924 ,384 ,839 

i59 109,88 552,966 ,433 ,838 

i60 110,06 553,780 ,449 ,838 

i62 108,03 570,043 ,210 ,844 

i63 108,34 556,089 ,384 ,839 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,845 33 



42 
 

3. Perilaku a. Shock  (ingin 

pingsan) 

b. Gugup dan 

gemetar 

c. Jantung berdebar 

kencang  

d. Hilang nafsu 

makan 

e. Tangan berkeringat 

atau gemetar 

f. Konstan 

pertanyaan dan 

mencari keyakinan 

g. Tindakan agresif 

46 

47* 

48,50 

 

57 

58 

 

25,27*,29* 

 

59,60 

51 

54* 

55,56 

 

61* 

62 

 

26*,28*,30* 

 

65*,66* 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

12 

JUMLAH 33 33 66 33 

 

 

Item valid berdasarkan R tabel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue print alexithymia try out 

No Aspek No. Item Jumlah Item valid Bobot 

1. Kesulitan 

Mengidentifikasi Emosi 

(DIF)  

1, 3, 6, 11, 9, 13, 

14. 

7 7 54% 

2. Kesulitan 

Menggambarkan Emosi 

(DDF) 

2, 4*, 7, 12, 17. 5 4 31% 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 Item_1 36,65 42,874 ,235 ,697 

Item_2 36,73 38,944 ,509 ,664 

Item_3 37,04 38,178 ,428 ,671 

Item_6 36,78 39,503 ,395 ,677 

Item_7 37,12 40,005 ,361 ,681 

Item_8 37,00 42,373 ,179 ,706 

Item_9 36,90 41,858 ,225 ,700 

Item_11 36,97 40,341 ,338 ,685 

Item_12 36,78 42,146 ,202 ,703 

Item_13 37,13 38,176 ,500 ,662 

Item_14 36,94 39,146 ,405 ,675 

Item_17 36,69 41,345 ,240 ,698 

Item_20 36,60 41,372 ,248 ,697 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,703 13 
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3. Pemikiran yang 

Berorientasi Eksternal 

(EOT) 

5*, 8, 10*, 15*, 

16*, 18*, 19*, 20. 

8 2 15% 

 Jumlah  20 13 100% 

Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 

Indeks Validitas Alat Ukur Reliabilitas Alat Ukur 

Skala Alexithymia: 0,179 – 0,509 0,703 

Skala Kecemburuan: 0,168 – 0,485 0,845 
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LAMPIRAN 4 

SKALA Penelitian  
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IDENTITAS 

Nama/inisial  : ................................................... 

Jenis Kelamin  : L / P (lingkari salah satu) 

Usia   : ............ Tahun 

Lama berpacaran  : 

Seringnya Berpacaran : ............. Kali 

Petunjuk Pengisian : 

 Berikut ini disajikan skala yang berisi sejumlah pernyataan. Anda diminta untuk 

menjawab pernyataan tersebut dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu 

jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda, di antara empat pilihan jawaban yang 

tersedia. Seperti: 

STS : Sangat tidak setuju 

TS : Tidak setuju 

ATS : Agak tidak setuju 

AS : Agak setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat setuju 

No. Pernyataan STS TS ATS AS S SS 

1. Saya tidak sedih jika pasangan saya pergi 

dengan lawan jenis 

      

2. Saya merasa laki-laki/perempuan yang 

dekat dengan pasangan saya jauh lebih 

baik daripada saya 

      

3. Saya merasa sakit hati jika pasangan 

membandingkan saya dengan lawan 

jenis lain 

      

4. Ketika ada lawan jenis lain yang akrab 

dengan pasangan saya, saya merasa 

pasangan saya memanfaatkan keadaan 

      

5. Ketika ada percecokan saya merasa 

bahwa pasangan saya bukanlah yang 

terbaik bagi saya 

      

6. Saya merasa iri jika pasangan saya sibuk 

dengan hobinya 
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7. Terkadang saya merasa tidak adil ketika 

hanya saya yang mengalah 

      

8. Saya merasa cemas bila pasangan saya 

terlihat sangat cantik/tampan 

      

9. Saya marah jika pasangan saya 

tersenyum ramah pada lawan jenis lain 

      

10. Saya tidak khawatir pasangan saya akan 

meninggalkan saya untuk orang lain 

      

11. Saya curiga pasangan saya diam-diam 

menyimpan foto mantan kekasihnya 

      

12. Saya merasa minder jika dibandingkan 

dengan teman lawan jenis pasangan saya 

      

13.  Saya memaklumi hobi yang sedang 

dilakukan pasangan saya 

      

14. Saya senang jika pasangan saya terlihat 

sangat cantik/tampan di depan umum 

      

15. Saya selalu percaya apapun yang 

dikatakan oleh pasangan saya, sehingga 

saya selalu berpikir positif 

      

16. Saya berpikir akan menjadikan saya 

semakin dewasa jika ada percecokan 

dengan pasangan saya 

      

17. Saya tidak akan meminta maaf duluan 

dan mengakui kesalahan kepada 

pasangan saya karena akan menurunkan 

image saya 

      

18. Saya akan melakukan hal yang sama 

ketika pasangan saya akrab dengan 

lawan jenis lain 

      

19. Ketika pasangan saya selingkuh, saya 

akan berlaku yang sama agar pasangan 

saya menyadari perasaan saya 

      

20. Saya tidak akan melakukan hal yang 

sama ketika pasangan saya akrab dengan 

lawan jenis lain  

      

21. Saya merasa pasangan saya selalu 

memperhatikan saya meskipun di depan 

umum 

      

22. Ketika saya melihat secara langsung 

pasangan saya beoncengan dengan lawan 

jenis lain tanpa sepengetahuan saya, 

seketika saya ingin pingsan 

      

23. Jantung saya berdebar kencang ketika 

saya melihat galeri foto pasangan saya 

yang berfoto dengan lawan jenis lain di 

ponselnya 

      

24. Jantung saya berdebar kencang ketika 

pasangan saya membicarakan lawan 
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jenis lain dan mengetahui segala 

permasalahannya  

25. Saya akan menjadi seseorang yang kuat 

ketika mengetahui bahwa pasangan saya 

bersama dengan lawan jenis lain tanpa 

sepengetahuan saya 

      

26. Saya merasa biasa saja ketika 

mengetahui pasangan saya menyimpan 

foto dengan lawan jenis lain di ponselnya 

      

27. Saya merasa biasa saja ketika pasangan 

saya membicarakan lawan jenis lain 

tentang segala permasalahannya kepada 

saya 

      

28. Ketika saya mengetahui pasangan saya 

sedang selingkuh dengan lawan jenis lain 

seketika hilang nafsu makan saya 

      

29. Ketika pasangan saya memperkenalkan 

lawan jenis lain kepada saya seketika 

tangan saya berkeringat atau gemetar 

      

30. Saya akan membanting handphone 

pasangan saya ketika mengetahui sedang 

chating dengan lawan jenis lain 

      

31. Saya akan langsung merobohkan motor 

pasangan saya ketika mengetahui sedang 

membonceng lawan jenis lain 

      

32. Saya akan langsung akrab dengan lawan 

jenis lain yang diperkenalkan oleh 

pasangan saya 

      

33. Saya senang apabila pasangan saya 

ramah terhadap lawan jenis lain 
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Skala Alexithymia  

Petunjuk Pengisian : 

 Berikut ini disajikan skala yang berisi sejumlah pernyataan. Anda diminta untuk 

menjawab pernyataan tersebut dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu 

jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda, di antara lima pilihan jawaban yang 

tersedia. Dalam memberikan nilai semakin kearah lima anda semakin setuju atau sesuai dengan 

anda dan semakin kearah satu semakin tidak sesuai dengan diri anda.  

1. Sangat tidak setuju 

2. Tidak setuju 

3. Ragu-ragu 

4. Setuju 

5. Sangat setuju 

Apabila Anda keliru dalam memilih, berilah tanda (=) pada tanda centang yang telah Anda buat, 

dan buatlah tanda centang baru pada pilihan jawaban yang Anda kehendaki. Kerjakan semua pernyatan  

dengan teliti dan jangan sampai ada yang terlewati atau tidak diisi. 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Seringkali saya  tidak memahami emosi  yang sedang 
saya rasakan. 

     

2. Saya sulit menemukan istilah yang tepat bagi 

perasaan saya. 

     

3. Saya mempunyai sensasi tubuh/fisik yang tidak dapat 
dimengerti oleh dokter sekalipun. 

     

4. Ketika murung, saya tidak tahu apa yang sedang saya 

rasakan: sedih, takut, ataukah marah. 

     

5. Saya sering dibingungkan sensasi fisik tubuh saya 
(seperti gemetaran dan berkeringat dingin). 

     

6. Saya memilih untuk membiarkan sesuatu terjadi 

begitu saja, daripada memikirkan mengapa bisa 

terjadi seperti itu. 

     

7. Saya memiliki perasaan tertentu yang tak dapat saya 

kenali dengan baik. 

     

8. Saya kesulitan menggambarkan perasaan saya 

mengenai seseorang. 

     

9. Orang-orang menyarankan agar saya 

menggambarkan perasaan saya dengan lebih baik. 

     

10. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri saya.      

11. Saya tidak tahu mengapa saya marah.      

12. Sulit bagi saya untuk menceritakan perasaan terdalam 

saya, bahkan kepada teman terdekat. 

     

13. Saya tidak nyaman ketika menonton film dengan 

jalan cerita yang berat 
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LAMPIRAN 5 

INPUT DATa pengambilan data 
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Skala Kecemburuan 
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 = favorable        = Unfavorable 
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Skala Alexithymia 
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LAMPIRAN 6 

Hasil perhitungan spss 
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Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,651a ,423 ,420 21,627 

a. Predictors: (Constant), X_alexithymia 

Tabel diatas menjelaskan tentang besarnya nilai nilai korelasi/hubungan dengan (R) 0,651. 

Sedangkan kolom R Square menjelaskan besarnya presentase (%) pengaruh variabel 

Independent (X) terhadap variabel Dependent (Y) disebut koefisien determinasi. Nilai 

koefisensi determinasi (R2) pada tabel sebesar 0,423 artinya bahwa pengaruh variabel 

(alexithymia) terhadap variabel (kecemburuan) sebesar 42,3%, sedangkan sisanya 57,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 50832,327 1 50832,327 108,677 ,000b 

Residual 69225,033 148 467,737   

Total 120057,360 149    

a. Dependent Variable: Y_kecemburuan 

b. Predictors: (Constant), X_alexithymia 

Tabel ANOVA fungsinya adalah untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel alexithymia (X) terhadap variabel kecemburuan (Y). 

Dari output tersebut nilai Fhitung = 108,677 dengan tingkat signifikansi < probabilitas 

(0,000 < 0,05) maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel 

kecemburuan. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2,006 13,047  -,154 ,878 

X_alexithym

ia 

3,152 ,302 ,651 10,425 ,000 

a. Dependent Variable: Y_kecemburuan 

Pada tabel (Coefficientsa), pada kolom B nilai Constant (a) adalah (-2,006), sedangkan nilai 

alexithymia (b) adalah 3,152, sehingga persamaan regresi dapat ditulis: 

Rumus: Y = a + bX 



59 
 

             Y = (-2,006) + 3,152X 

 

Koefisien b merupakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y 

untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu-satuan. Bila b bertanda positif maka akan 

terjadi penambahan, sedangkan apabila b bertanda negati maka akan terjadi penurunan. 

Seperti: 

 Konstanta sebesar (-2,006) menyatakan bahwa jika tidak ada nilai alexithymia maka 

nilai kecemburuan sebesar (-2,006). 

 Koefisien regresi X sebesar 3,152 menyatakan bahwa setiap pertambahan 1 nilai 

alexithymia, maka nilai kecemburuan bertambah sebesar 3,152. 

 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana: 

Selain menggambarkan persamaan regresi output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan 

uji t yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel alexithymia 

(X) terhadap variabel kecemburuan (Y). 

 

Hipotesis: 

 H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel alexithymia (X) terhadap 

variabel kecemburuan (Y). 

 H1: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel alexithymia (X) terhadap 

variabel kecemburuan (Y). 

Dari output diatas dapat diketahui nilai tHitung = 10,425 dengan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel alexithymia (X) terhadap variabel kecemburuan (Y). 




