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Abstract.
The phenomenon of dating violence shows increasing prevalence lately. It is very significant problem 
because of timing and long-term effects. Attachment theory suggest that  violence in intimate 
relationships is not a cognitive act; it is non-conscious, manifestation of an insecure attachment style 
(Smeltzer, 2009). This study investigeted whether adult romantic attachment style (avoidant and 
anxiety) influence on the tendency of conducting dating violence. This study used 68 high school 
student in Surabaya (47 boys). Regression hierarchical is used to analyzed the data. The result shows 
that anxiety attachment impact significantly to the involvement of dating violence while avoidant 
attachment is not significant. The contextual factor, that is caregiving culture, is needed to explain the 
tendency of conducting dating violence. The result can be used for future research of relationship of 
attachment and dating violence.

Keywords: dating violence, adult romantic attachment styles, avoidant attachment, 
anxiety attachment 

Abstrak. Fenomena kekerasan dalam pacaran menunjukkan angka yang terus meningkat pada tiap 
tahunnya. Hal ini merupakan masalah penting karena terjadi pada masa remaja dan dampaknya 
yang jangka panjang. Teori kelekatan menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dalam suatu relasi 
intim bukanlah perilaku atas dasar kognitif, melainkan adanya sesuatu yang berasal dari 
ketidaksadaran, yakni manifestasi dari gaya kelekatan tidak aman (Smeltzer, 2009). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya kelekatan romantis dewasa (kelekatan 
menghindar dan kelekatan cemas) terhadap kecenderungan untuk melakukan kekerasan dalam 
pacaran. Subjek pada penelitian ini adalah 68 siswa sekolah menengah atas (47 laki-laki) di Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi hirarki dan ditemukan bahwa gaya kelekatan 
cemas dapat memprediksi secara signifikan terhadap perilaku kekerasan dalam pacaran daripada 
gaya kelekatan menghindar. Perbedaan kontekstual tentang budaya pengasuhan perlu 
dipertimbangkan dalam menjelaskan kecenderungan pengaruh kelekatan cemas. Hasil penelitian ini 
perlu digunakan sebagai pengembangan penelitian atas fenomena kelekatan dan kekerasan dalam 
pacaran.

Kata Kunci: kekerasan dalam pacaran, kelekatan romantis dewasa, kelekatan menghindar, 
kelekatan cemas

74 Jurnal Psikolofi Kepribadian dan Sosiall
Volume 1, No.02 , Juni 2012



menjadi sangat krusial adalah kekerasan tersebut PENDAHULUAN
terjadi pada tahap ketika remaja mulai mengenal 

Prevalensi fenomena kekerasan dalam 
dan mempelajari sebuah pola interaksi hubungan 

pacaran mengalami peningkatan dari tahun ke romantis. Akibatnya, pola kekerasan yang telah 
tahun. Berdasarkan konferensi pers Kementerian dipelajari tersebut dapat terbawa hingga masa 
Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2008 dewasa mereka (Werkerle & Wolfe, 1999; Powers & 
disebutkan bahwa 1 dari 5 perempuan di Indonesia Kerman, 2006). Dampak lainnya terdapat pada 

penelitian Amar dan Gennaro (2005) yang mengalami kekerasan dalam pacaran (Set, 2009). 
menunjukkan adanya dampak fisik seperti Komisi Nasional Perempuan juga mencatat 
cakaran dan dampak psikologis seperti depresi dan setidaknya selama tahun 2010 terjadi 1.299 kasus 
trauma juga membuat dampak kekerasan ini 

kekerasan dalam pacaran sedangkan kekerasan 
semakin parah.

oleh mantan pacar sebanyak 33 kasus (Lazuardi, Salah satu teori yang dapat menjelaskan 
2011). Di Surabaya sendiri, survey mengenai kasus fenomena kekerasan dalam pacaran adalah gaya 
kekerasan dalam pacaran juga pernah dilakukan kelekatan romantis dewasa (Wekerle & Wolfe, 

1999). Teori kelekatan dipilih berdasarkan oleh Youth Centre SeBAYA-PKBI Jawa Timur pada 
penelitian terbaru dalam bidang neurobiologi bulan Agustus 2010 terhadap 100 remaja (SeBAYA, 
yang menemukan bahwa perilaku kekerasan 2010). Hasilnya, 33% responden pernah dimarahi 
dalam suatu hubungan bukanlah perilaku atas 

pacar karena menolak berciuman, 17% pernah 
dasar kognitif melainkan adanya suatu hal yang 

dikatakan tidak cinta bila menolak ajakan untuk 
tidak sadar (unconscious) yakni manifestasi dari 

melakukan hubungan seks, dan sebanyak 12% gaya kelekatan tidak aman (insecure attachment 
responden diputus karena menolak berhubungan style) (Smeltzer, 2009). 
seks. Adapun prosentase kekerasan fisik lebih Kelekatan romantis dewasa merupakan 

konsep kelekatan yang dibangun oleh Hazan dan kecil dibanding kekerasan verbal yakni sebanyak 
Shaver (1987) yakni suatu kelekatan dengan 13% responden pernah dipukul/ditendang ketika 
pasangan sebagai figur lekat. Beberapa penelitian tidak menuruti kemauan pacar.
sebelumnya menunjukkan bahwa kelekatan tidak Perilaku kekerasan dalam pacaran 
aman (dimensi kelekatan cemas dan kelekatan memang cenderung mengalami peningkatan 
menghindar) dapat mempengaruhi terjadinya selama remaja (Howard & Wang, 2003a dalam 
perilaku kekerasan dalam pacaran (Follingstad, Brown, dkk, 2009) yakni masa di saat remaja 
dkk, 2002 dalam Dutton, 2007; Feerick, Haugaard, memulai hubungan romantis atau berpacaran 
& Hien, 2002; Miga, dkk., 2010). Karakteristik (Connolly & Johnson, 1993, dalam Santrock, 2002). 
agresi yang dimiliki orang dengan kelekatan cemas Diharapkan, pacaran dapat mendukung 
serta usia perkembangan yang belum matang perkembangan psikologis (Wolfe & Feiring, 2000) 
dapat menimbulkan rasa takut sehingga dapat dan memberikan banyak makna positif (Connolly 
menimbulkan agresi (Wolfe, 2001). Meskipun & Johnson, 1996; Feiring, 1996; Gray & Steinberg, 
demikian, ada pula penelitian yang memberikan 1999 dalam Wolfe & Mash, 2006). Kenyataannya, 
hasil yang tidak signifikan (Gormley & Lopez, data di atas telah memberikan gambaran betapa 
2010) sehingga topik ini perlu untuk diteliti lebih kasus kekerasan dalam pacaran di Indonesia sudah 
lanjut.semakin parah sehingga memberi tanda bahwa hal 

Perbedaan kontekstual juga perlu ini merupakan masalah yang cukup serius.
dipertimbangkan untuk melakukan penelitian ini. Selain prevalensi, kekerasan dalam 
Hal ini disebabkan hasil penelitian Zevalkink, pacaran juga memiliki dampak yang lebih 
Walvaren, dan Lieshout (1999), yang menemukan signifikan pada masa remaja. Remaja dapat 
bahwa persebaran individu dengan kelekatan mengalami risiko yang lebih besar dibandingkan 
menghindar di Indonesia lebih rendah orang dewasa karena mereka tidak terlalu banyak 
dibandingkan dengan pada Budaya Barat sehingga memiliki pengalaman, begitu pula dengan teman 
terdapat kemungkinan terjadinya hasil yang baru sebayanya (Powers & Kerman, 2006). Hal yang 
yang dapat ditemukan pada penelitian ini.
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tua yang dibangun John Bowlby. Kelekatan Kekerasan Dalam Pacaran
merupakan proses natural yang terbentuk antara Kekerasan dalam pacaran menurut Wolfe 
seseorang dengan figur lekat dengan tujuan untuk dan Feiring (2000) didefinisikan sebagai segala 
m e m p e r t a h a n k a n  k e h i d u p a n  d e n g a n  usaha untuk mengontrol atau mendominasi 
memaksimalkan tiga fungsi kelekatan yakni pasangan secara fisik, seksual, atau psikologis yang 
sebagai secure base, safe haven, dan proximity mengakibatkan luka atau kerugian. Kekerasan ini 
maintanance (Hazan & Shaver, 1994). Pengalaman meningkat pada masa remaja akhir dan tidak 
seseorang dengan figur lekat selama masa terbatas pada isu gender (Wolfe, Scott, & Crooks, 
hidupnya dapat memberikan gambaran kelekatan 2005). 
dari dua dimensi yakni kelekatan menghindar dan P a d a  m a s a  p e r t e n g a h a n  ( m i d -
kelekatan cemas.adolescence), remaja mengalami transisi dari 

Fraley dan Shaver (2000) mendefinisikan interaksi antara kelompok lawan jenis menjadi 
gaya kelekatan romantis sebagai pola dari berbagai interaksi antar lawan jenis. Agresi atau kekerasan 
harapan, kebutuhan, emosi, dan perilaku sosial dalam pacaran mulai terjadi pada tahap ini 
sebagai hasil dari pengalaman kelekatan masa lalu meskipun masih jarang. Penyebabnya adalah 
(dalam konteks ini yang menjadi figur lekat adalah kemampuan dan pengalaman remaja dalam 
pacar), yang biasanya diawali dari hubungan melakukan negosiasi yang terbatas (Wolfe & 
dengan orang tua. Pada tahap perkembangan Feiring, 2000, dalam Wolfe, Scott, & Crooks, 2005). 
selanjutnya, dimensi kelekatan cemas menjadi Masa-masa ini merupakan masa yang berat karena 
refleksi dari kecemasan terhadap penolakan dari remaja mulai berhubungan dengan alkohol dan 
kasih sayang seseorang atau kecemasan atau perilaku bermasalah lainnya.
keraguan terhadap keberadaan pasangan. Selanjutnya pada masa akhir remaja (late 
Ketakutan ini dapat membuat seseorang menjadi adolescence), suatu hubungan intim memiliki 
panik dan marah sehingga melakukan kekerasan karakteristik yang relatif bertahan lebih lama, 
secara langsung (open aggressive) untuk serius, dan komitmen. Bagi sebagian besar remaja, 
mempertahankan pasangan agar tetap perubahan ini positif karena dapat menurunkan 
bersamanya (Mikulincer & Shaver, 2007). Pada stres dan meningkatkan rasa keintiman dan 
masa remaja, kecemasan terhadap pasangan dukungan. Meskipun demikian, masa akhir ini 
meningkat seiring dengan pengalaman dan identik dengan kekerasan dalam pacaran yang 
kemandirian mereka yang belum matang (Ellis, tengah mencapai puncaknya, yakni pada usia 
Crooks, & Wolfe, 2008). Dapat dikatakan, bahwa sekitar 16-24 tahun (Rennison, 2002, dalam Wolfe, 
kelekatan cemas pada remaja hampir pasti Scott, & Crooks, 2005).
ditemukan.Motivasi yang menyebabkan perilaku 

 Dimesi kelekatan tidak aman yang lain kekerasan dalam pacaran ini berbeda antara laki-
ada lah ke lekatan menghindar dengan laki dan perempuan. Menurut mereka, marah 
karakteristik menghindari keintiman yang menjadi alasan utama untuk melakukan 
berlebihan dan ketergantungan. Artinya, orang k e k e r a s a n .  A k a n  t e t a p i ,  p e r e m p u a n  
dengan kelekatan menghindar tidak terlalu melakukannya sebagai self-defense sedangkan 
menyukai hubungan dengan keintiman yang laki-laki menggunakan kekerasan untuk 
sangat tinggi serta mereka tidak akan mau mengontrol pasangannya (Hickman, Jaycox, & 
bergantung secara berlebih dengan pasangan Aronoff, 2004). Selain marah, cemburu dan sakit 
(Mikulincer & Shaver, 2007). Mereka juga memiliki hati juga menjadi alasan melakukan untuk 
kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan kekerasan (Wolfe, Scott, & Crooks, 
ancaman secara mandiri. Mereka akan melakukan 2005).
kekerasan apabila “kesendiriannya“ terancam. 

Gaya Kelekatan Romantis Dewasa
Teori kelekatan romantis dewasa 

dikembangkan oleh Hazan dan Shaver (1987) 
berdasarkan teori kelekatan antara anak dan orang 
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2007) untuk memprediksi kekerasan dalam Kelekatan Romantis Dewasa dan 
pacaran dengan menggunakan 412 sampel. Ia Kecenderungan untuk Melakukan 
menemukan bahwa kelekatan cemas yang 

Kekerasan Dalam Pacaran
diperoleh semasa kehidupan awal dapat 

Hazan dan Shaver (1987) menjelaskan membangun sifat marah (angry temprament) yang 
bahwa hubungan romantis pada masa remaja dan mana hal ini berhubungan dengan penggunaan 
dewasa dapat dikonseptualisasikan sebagai proses kontrol terhadap pasangan sehingga berakibat 
kelekatan sesuai dengan teori kelekatan John terjadinya kekerasan dalam hubungan intim.
Bowlby tentang kelekatan pada masa kanak Berdasarkan paparan mengena i  
dengan figur lekat (orang tua). Teori ini dapat keterkaitan antara kelekatan romantis dewasa 
terbentuk atas dasar pemahaman bahwa semenjak terhadap kecenderungan melakukan kekerasan 
masa remaja, figur lekat seseorang mulai dalam pacaran, maka penulis menyusun hipotesis 
ditransfer kepada teman maupun pasangan dan alternatif sebagai berikut: “Gaya kelekatan cemas 
pada masa “transfer” inilah perilaku akan muncul dan gaya kelekatan menghindar memiliki 
sesuai dengan kelekatan yang dimilikinya, aman pengaruh terhadap kecenderungan untuk 
ataukah tidak aman. melakukan kekerasan dalam pacaran. Namun, 

Menurut Wekerle dan Wolfe (1999) pengaruh kelekatan cemas dengan kekerasan 
kelekatan tidak aman dapat menjadi risiko dalam pacaran akan lebih kuat daripada pengaruh 
terjadinya kekerasan dalam pacaran baik sebagai kelekatan menghindar dengan kekerasan dalam 
pelaku maupun korban. Akan tetapi, pengaruh pacaran”
tiap dimensinya berbeda secara teori terhadap 
keterlibatan sebagai pelaku dalam kekerasan 

METODE PENELITIAN
dalam pacaran. Secara spesifik, menurut beberapa 

Subjek pada penelitian ini adalah 68 siswa penelitian yang terangkum dalam “Attachment in 
Sekolah Menengah Atas (47 laki-laki). Tiga Adulthood” (Mikulincer & Shaver, 2007) kelekatan 
sekolah yang dipilih merupakan sekolah yang cemas memiliki pengaruh yang lebih kuat 
memiliki kecenderungan berisiko melakukan dibandingkan kelekatan menghindar (O'Hearn & 
kekerasan dalam pacaran. Karakteristik ini Davis 1997; Bookwala, 2003; Follingstad, dkk., 
didapat atas hasil rekomendasi Lembaga Sosial 2002; Henderson, dkk., 2005, dalam Mikulincer & 
Masyarakat (LSM) yang telah mendampingi SMA Shaver, 2007). Hal ini dapat dipahami karena 
tersebut selama beberapa tahun terakhir. Rentang kelekatan menghindar cenderung melakukan 
usia subjek berkisar antara 15 hingga 18 tahun agresif pasif (Mikulincer & Shaver, 2007) serta 
(M=16; SD=0,637). Penelitian ini hanya memilih tergantung dari kelekatan pasangan juga. 
subjek baik yang sedang berpacaran (54%) Menurut Mayseless (1991), orang dengan 
maupun yang pernah berpacaran. Lama usia kelekatan menghindar cenderung akan lebih 
pacaran mereka tidak memiliki durasi yang terancam apabila pasangannya memiliki 
panjang dengan jumlah yang paling banyak adalah kelekatan cemas sehingga yang terjadi dalam 
selama 3 bulan (19,1%) dan maksimal 63 bulan hubungan tersebut adalah menarik-menghindar 
(M=13,57; SD=12,931). Umumnya subjek tinggal (demand-withdraw).
bersama dengan kedua orang tua mereka (83%) Penelitian yang dilakukan oleh Miga dan 
dengan status orang tua yang menikah sebanyak kolega (2010) terhadap 93 remaja, menemukan 
92%. Pendidikan orang tua subjek secara umum bahwa kelekatan tidak aman memprediksi 
cukup tinggi yakni pendidikan SMA menempati terjadinya kekerasan dalam pacaran. Lebih 
posisi paling atas (Ayah=48%; Ibu=58%) spesifik, gaya kelekatan cemas dapat memprediksi 
selanjutnya Sarjana (Ayah=28%; Ibu=22%) dan seseorang dalam melakukan kekerasan verbal dan 
Magister (Ayah=10%; Ibu=4%). Sisanya tersebar fisik. Hal ini dikarenakan ketidakmampuannya 
antara Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah dalam meregulasi  emosi ketika terjadi 
Pertama.ketidaksesuaian atau konflik dengan pasangan. 

Instrumen yang digunakan dalam Selanjutnya, penelitian yang dilakukan 
penelitian ini adalah alat ukur terjemahan yang oleh Follingstad dan kolega, (2002 dalam Dutton, 
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menggunakan skala Likert serta telah melalui HASIL DAN PEMBAHASAN
proses translasi dan translasi ulang. Selanjutnya 
dilakukan validasi oleh 4 professional judgement Berikut ini merupakan hasil analisis 
serta uji coba. Alat ukur kekerasan dalam pacaran deskriptif dari 68 subjek dengan tujuan untuk 
menggunakan Conflict in Adolescent Dating mengetahui persebaran nilai pada masing-masing 
Relat ionships  Inventor y  (CADRI)  yang variabel sebelum dianalisis lebih lanjut sehingga 
dikembangkan oleh Wolfe dan  kolega (2001) data diringkas dengan baik guna pengambilan 
dengan reliabilitas 0,657. Terdapat 6 dimensi yakni keputusan (Tabel 1).
kekerasan seksual (contoh: “saya mencium pacar Berdasarkan tabel 1, persebaran variabel 
saya meskipun dia tidak mau”), kekerasan verbal kelekatan menghindar cenderung mengumpul di 
(contoh:“saya berbicara kepada pacar saya dengan arah kiri. Hal ini tampak dari hasil kejulingan yang 
nada merendahkan”), kekerasan fisik (contoh: positif dan nilai mean. Nilai mean kelekatan 
“saya menjambak rambut pacar saya”), kekerasan menghindar berkisar di angka 3 dari nilai gaya 
relasi (contoh: “saya menyebarkan gosip tentang kelekatan yang seharusnya berkisar antara 0 
pacar saya”), perilaku mengancam (contoh: “saya hingga 7 namun hasil data menunjukan nilai 
mengancam untuk melukai pacar saya ”), dan tersbeut hanya berkisar antara 2 hingga 5. Artinya, 
resolusi konflik. Alat ukur ini memiliki 70 aitem remaja pada penelitian ini cenderung tidak ada 
yang masing-masing terdiri dari 2 pasang, untuk yang memiliki nilai kelekatan menghindar yang 
pelaku dan korban. Namun, untuk keperluan tinggi namun sebaliknya, remaja pada penelitian 
penelitian ini hanya 25 aitem pelaku yang akan ini cenderung memiliki kelekatan cemas yang 
dianalisis (dimensi “resolusi konflik” tidak tinggi. Nilai kejulingan yang bertanda positif 
dianalisis). menunjukkan bahwa persebaran nilai kelekatan 

Lebih lanjut, untuk mengukur kelekatan cemas berada di sebelah kanan histogram data 
romantis dewasa digunakan Experiences in Close meskipun nilainya memiliki rentang yang sama 
Relationship-Revised (ECR-R) yang dikembangkan dengan kelekatan menghindar, yakni antara 1 
oleh Fraley, Brennan, dan Waller (2000). Dalam hingga 5. 
penelitian ini ditemukan koefisien reliabilitas S e l a n j u t n y a ,  p e r s e b a r a n  n i l a i  
kelekatan menghindar (18 aitem) 0,932 sedangkan kecenderungan melakukan kekerasan dalam 
kelekatan cemas (18 aitem) adalah 0,777. pacaran juga tidak terlalu tinggi. Berdasarkan nilai 

Teknik analisis yang digunakan adalah mean (M=12,25; SD=8,001) dan kejulingan, maka 
regresi hierarki dengan tujuan melihat pengaruh tampak bahwa remaja cenderung tidak 
dan kontribusi secara spesifik antara masing- melakukan perilaku kekerasan terlalu sering dan 
masing gaya kelekatan, yakni kelekatan cemas dan dalam intensitas yang tinggi. Padahal kisaran nilai 
kelekatan menghindar terhadap perilaku yang bisa didapatkan adalah dari rentang 0 hingga 
kekerasan dalam pacaran. 75. Artinya, remaja yang melakukan kekerasan 

 
Tabel 1 

Analisis Deskriptif 

Data M SD Kejulingan Std.Eror 
Kejulingan 

Kurt. Std.Eror 
Kurt. 

Min. Maks. 

Total 
Avoidant 

3,321 0,646 0,578 0,291 1 0,574 2 5,33 

Total 
Anx. 

4,3 0,914 -0,578 0,291 0,575 0,574 1,33 5,78 

Total 
KDP 

12,25 8,001 0,755 0,291 -0,173 0,574 1 33 

Keterangan: M = mean; SD = standar deviasi; Std.Eror = standard error; Min. = minimum; Maks = 
maksimum; Avoidant = kelekatan menghindar; Anx. = kelekatan cemas; KDP = kekerasan dalam 
pacaran 
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dalam pacaran cenderung sedikit. Lebih lanjut, tabel 4 menunjukkan bahwa 
Selanjutnya data tersebut dianalisis kelekatan cemas memprediksi perilaku kekerasan 

dengan hasil yang tampak pada tabel 2. dalam pacaran sebesar 9,2% yang dapat dilihat dari 

Untuk melihat signifikansi pada tiap kolom R kuadrat dan bila kelekatan cemas dan 
variabel, maka dapat dilihat pada model 2 yang kelekatan menghindar secara bersama-sama 
mana kelekatan cemas signifikan dengan nilai dimasukkan dalam uji data maka secara 
signif ikansi  0,011  sedangkan kelekatan keseluruhan, kelekatan romantis dewasa dapat 
menghindar tidak signifikan (0,673) untuk memprediksi sebesar 9,5% perilaku kekerasan 
melihat pengaruh kecenderungan melakukan dalam pacaran sedangkan sisanya sebesar 91,5% 
kekerasan dalam pacaran. Adapun untuk melihat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 
bagaimana gaya kelekatan romantis secara mempengaruhi kekerasan dalam pacaran yang 
keseluruhan dalam menjelaskan perilaku t i d a k  d i t e l i t i  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i .
kekerasan dapat diperhatikan pada tabel 3 yang Sesuai dengan hipotesis, kelekatan cemas 
menunjukkan signifikansi 0,039 yang artinya secara signifikan dapat memprediksi perilaku 
signifikan.

Tabel 2 
Koefisien Regresi 

Model 
Koefisien Tidak 
Terstandarisasi 

Koefisien yang 
Terstandarisasi t Sig. 

B Std.Error Beta 

1 (Konstan) 0,822 4,511  0,182 0,856 
 Kelekatan Cemas 

 
2,657 1,026 0,304 2,589 0,012 

2 (Konstan) -1,467 7,050  -0,208 0,836 
 Kelekatan Cemas 2,708 1,309 0,309 2,605 0,011 
 Kelekatan 

Menghindar 
0,624 1,470 0,050 0,424 0,673 

a. Variabel Dependen: Kekerasan Dalam Pacaran 

 
Tabel 3 

Tabel ANOVA 

Model Total Kuadrat df Rerata Kuadrat F Sig. 

1 Regresi 
Residual 
Total 
 

2 Regresi 
Residual 
Total 

395,508 
3893,242 
4288,750 
 
406,262 
3882,488 
4288,750 

1 
66 
67 
 
2 
65 
67 

395,508 
58,989 
 
 
203,131 
59,731 
 

6,705 
 
 
 
3,401 

0,012
a
 

 
 
 
0,039

b
 

a. Prediktor: (Konstan), kelekatan cemas 
b. Prediktor: (Konstan), kelekatan cemas, kelekatan menghindar 
c. Variabel Dependen: kekerasan dalam pacaran 

 
Tabel 4 

Simpulan Model 

Model R R Kuadrat R Kuadrat yang Telah Disesuaikan Estimasi Standar Eror 

1 0,304
a
 0,092 0,078 7,680 

2 0,308
b
 0,095 0,067 7,729 

a. Prediktor: (Konstan), kelekatan cemas 
b. Prediktor: (Konstan), kelekatan cemas, kelekatan menghindar 
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kekerasan dalam pacaran dan secara khusus kelekatan menghindar dengan kekerasan dalam 
berkorelasi positif dengan kekerasan verbal, pacaran menambah deretan penelitian yang 
kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kelekatan menghindar tidak 
sejalan dengan berbagai penelitian pada remaja dapat memprediksi secara signifikan. Salah satu 
terdahulu (seperti Miga, dkk., 2010; Grych & penelitian yang mendukung hal ini, dilakukan 
Kinsfogel, 2010; Volz & Kerig, 2010; Wekerle & oleh Grych dan Kinsfogel (2010) terhadap 391 
Wolfe, 1998, dalam Mikulincer & Shaver, 2007; remaja yang berusia sekitar 14-18 tahun. Mereka 
Follingstad, 2002) yang menyatakan bahwa menyebutkan, remaja dengan kelekatan 
kekerasan verbal dapat menjadi “senjata” bagi menghindar akan dengan mudah menarik diri 
remaja untuk mengontro l  keberadaan ketika hubungan mereka menjadi sangat intim. 
pasangannya secara langsung. Mayseless (1991) Menjadi sangat mungkin bila remaja tersebut 
dalam telaahnya mengenai keterkaitan antara melakukan “jaga jarak” dengan pacarnya sehingga 
kelekatan dengan kekerasan dalam pacaran telah dapat menurunkan keinginan untuk melakukan 
memprediksi bahwa kekerasan akan lebih banyak tindakan agresi. Remaja dengan kelekatan 
terjadi pada orang dengan kelekatan cemas yang menghindar juga tidak terlalu empati dengan 
tinggi. Hal ini dapat dipahami karena kekerasan pacarnya dan hal ini dapat mencegah mereka 
tersebut digunakan sebagai langkah untuk untuk melakukan kekerasan meskipun pada 
meyakinkan dan mempertahankan pacar agar akhirnya sikap ini akan mengundang pasangannya 
tetap berada bersamanya. Mikulincer dan Shaver untuk bertindak agresif. 
(2007) juga menjelaskan bahwa orang dengan M i k u l i n ce r  d a n  S h ave r  ( 2 0 0 7 )  
kelekatan cemas yang tinggi tidak memiliki menerangkan bahwa agresi yang dilakukan orang 
manajemen konflik yang baik. Selain itu, mereka dengan kelekatan menghindar tidak ditunjukkan 
juga sangat takut kehilangan dan seringkali secara langsung. Hal serupa diungkapkan oleh 
pesimis terhadap hubungannya di masa depan. Miga dan kolega (2010) bahwa kelekatan 
Ketakutan ini seolah menjadi bentuk “protes” bila menghindar tidak dapat memprediksi adanya 
ditambah dengan keadaan pacar yang seringkali perilaku kekerasan dalam pacaran. Mereka 
tidak ada atau susah dicari (unavailable). Dengan menjelaskan bahwa menjaga jarak untuk tidak 
demikian, tidaklah heran bila hasil uji korelasi terlalu intim merupakan pengganti atau subtitusi 
menyebutkan bahwa aitem dalam kuesioner dari bentuk agresi itu sendiri. Bila dilihat lebih 
kekerasan dalam pacaran yang menyatakan bahwa lanjut, hasil analisis pengaruh gaya kelekatan 
ia seringkali menelusuri di mana pacar berada menghindar ini memang tidak signifikan dengan 
menunjukkan nilai yang positif dan signifikan. hasil skor total perilaku kekerasan dalam pacaran 

Menurut Feiring (1996, dalam Ellis, (tabel 2). Akan tetapi, perlu dipertimbangkan pula 
Croocks, & Wolfe, 2008), pengalaman pacaran mengenai hasil korelasi yang menunjukkan 
pada masa remaja cenderung merupakan adanya hubungan yang negatif dengan kekerasan 
pengalaman awal mereka. Hal ini dapat seksual. Hasil ini menerangkan bahwa gaya 
meningkatkan emosi, termasuk ketakutan, kelekatan menghindar mungkin berpengaruh 
kecemasan, dan stres sehingga terkadang pada beberapa dimensi saja, dalam penelitian ini 
membuat mereka menunjukkan ekspresi adalah kekerasan seksual. Mikulincer dan Shaver 
ketakutan ini dengan melakukan tindakan agresi (2007) menjelaskan, remaja dengan kelekatan 
terhadap pacarnya. Pernyataan ini juga didukung menghindar memiliki kecenderungan untuk tidak 
oleh Carolyn dan kolega (2004, dalam Brown, dkk., terlalu intim dalam menjalankan hubungan. 
2009) yang menyatakan bahwa remaja usia 16-24 Mereka juga tidak terlalu menyukai perilaku-
tahun tidak memiliki banyak pengalaman, perilaku seksual yang membuat hubungannya 
kemandirian, serta dukungan dari teman sebaya dengan pasangan menjadi lebih intim. Artinya, 
yang juga kurang pengalaman. Oleh karena itu, agresi terbuka seperti marah seketika, tidak akan 
mereka cenderung bingung dan cemas mengenai terlalu banyak terjadi karena mereka cenderung 
hubungannya serta mempertahankan hubungan lebih banyak bersikap diam dan menjauh 
tersebut tanpa ada pengetahuan yang memadai. (Mayseless, 1991). 

Selanjutnya, hasil uji analisis mengenai Selain pemaparan di atas, pengaruh 
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kontekstual mengenai budaya pengasuhan juga juga tidak sedikit yang menempuh S1 dan S2. 
perlu dipertimbangkan dalam memahami hasil Dengan pendidikan yang tinggi maka orang tua 
analisis gaya kelekatan menghindar yang tidak diharapkan dapat menuntun perilaku anak 
signifikan. Hal ini lebih dulu dilihat dari dengan lebih baik. Hal ini sesuai dengan 
persebaran demografis yang menunjukkan bahwa penelitian (Sherer, 2009) yang membuktikan 
remaja dengan gaya kelekatan menghindar bahwa tingkat pendidikan orang tua berhubungan 
memang cenderung rendah, yakni antara niai 2 dengan kekerasan dalam pacaran. 
dan 4 dari range yang bisa didapat adalah 0 hingga Kelemahan gaya kelekatan dalam 
7 (lihat tabel 2). Persebaran data nilai gaya memprediksi juga dipengaruhi faktor lain yang 
kelekatan menghindar yang rendah ini memiliki disebutkan dalam penelitian terdahulu antara lain 
kemungkinan bahwa faktor tersebut tidak mampu penganiayaan masa kanak, self-efficacy, sikap dan 
memprediksi perilaku kekerasan dalam pacaran. keyakinan, trauma dan stres, penggunaan alkohol 

Keterkaitan pengaruh kontekstual dan dan obat-obatan terlarang, serta peran pubertas 
persebaran nilai gaya kelekatan menghindar telah (Wolfe, Scott, dan Crooks, 2005).
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Zevalkink, Walvaren, dan Lieshout (1999) di SIMPULAN DAN SARAN
Indonesia. Persebaran orang dengan kelekatan Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
menghindar di Indonesia rupanya memang kelekatan cemas yang terdapat pada seorang 
rendah, hanya 6,8% dari 48 subjek. Karena, secara remaja dapat memprediksi kecenderungannya 
umum, orang-orang di Indonesia memiliki budaya untuk melakukan perilaku kekerasan dalam 
peduli, sayang, dan saling mengingatkan satu pacaran  meskipun secara statistik prediksinya 
sama lain (Suhamihardja, 1994, dalam Zevalkink, lemah. Sebaliknya, kelekatan menghindar masih 
Walvaren, & Cornelis, 1999). belum jelas dalam memprediksi apakah remaja 

Penelitian ini menunjukkan beberapa tersebut akan melakukan tindak kekerasan dalam 
kelemahan yang diawali dari hasil pada tabel 4 pacaran. Beberapa hal yang terkait dengan hasil ini 
mengenai besarnya kontribusi gaya kelekatan diantaranya adalah karakteristik agresi yang 
terhadap kekerasan dalam pacaran. Nilai dimiliki orang dengan kelekatan cemas yakni 
kontribusi yang cukup kecil ini menunjukkan agresi terbuka serta usia mereka yang masih 
bahwa banyak faktor la in yang dapat remaja dengan keadaan psikologis yang belum 
mempengaruhi tindakan kekerasan dalam matang sehingga menimbulkan rasa takut 
pacaran yang tidak diteliti pada penelitian ini. terhadap hubungan yang sedang dihadapi. Lebih 
Menurut Wolfe dan Feiring (2000), remaja lanjut, penyebab kelekatan menghindar yang 
merupakan masa perkembangan yang diikuti oleh belum jelas dalam mempengaruhi perilaku 
berbagai faktor risiko terkait dengan kekerasan kekerasan dalam pacaran ini berasal dari nilai 
dalam pacaran, baik dari faktor yang terbawa dari kelekatan menghindar yang cenderung kecil 
masa kecil maupun dari faktor sebaya. Beberapa sehingga tidak tampak bagaimana pengaruhnya. 
faktor lain yang dapat ditangkap sesuai dengan Selain itu, perbedaan kontekstual tentang budaya 
data hasil penelitian ini diantaranya adalah lama p e n g a s u h a n  j u g a  t u r u t  m e n j e l a s k a n  
pacaran dan tingkat pendidikan orang tua. kecenderungan orang Indonesia yang memiliki 
Dengan memperhatikan durasi pacaran, dapat nilai gaya kelekatan menghindar yang rendah. 
diketahui bahwa subjek pada penelitian ini lama Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan 
pacarannya cenderung tidak panjang, yakni antara berdasar atas persebaran nilai kekerasan dalam 
3 hingga 5 bulan. Artinya, durasi pacaran mereka pacaran yang tidak terlalu tinggi. 
yang cenderung pendek dapat mengakibatkan Penelitian ini dapat digunakan sebagai 
tidak banyaknya perilaku kekerasan dalam saran pada remaja yang berpacaran untuk 
pacaran yang muncul. Selain itu, tingkat memahami fenomena kekerasan dalam pacaran 
pendidikan orang tua juga memiliki kaitan dengan sehingga dapat membangun pacaran yang sehat. 
tindakan perilaku kekerasan dalam pacaran. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh 
Orang tua subjek cenderung lebih banyak yang orang tua untuk mencermati gaya pacaran putra-
telah mengenyam pendidikan hingga SMA dan 
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putrinya sehingga apabila telah menengarai pacaran, maka mereka dapat berdiskusi untuk 
bahwa anaknya mengalami kekerasan dalam mengevaluasi hubungan tersebut bersama dengan 
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