
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Cinta adalah sebuah perasaan natural yang dirasakan oleh seseorang 

terhadap orang lain, khususnya terhadap lawan jenis. Perasaan saling mencintai, 

saling memiliki, saling memenuhi, dan saling pengertian yang sama sekali tidak 

dapat dipaksakan. Oleh karena itu, dua orang yang saling mencintai akan 

membuat sebuah komitmen hubungan untuk mengikat perasaan cinta tersebut 

agar menjadi suatu hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman 

dalam hidupnya.  

Hubungan yang dijalani oleh dua orang yang saling mencintai tidak selalu 

berjalan mulus tanpa hambatan. Berbagai masalah datang silih berganti dan 

terkadang dapat menghancurkan atau memutuskan cinta yang telah lama dijalin. 

Kejadian putusnya hubungan cinta atau yang biasa disebut dengan putus cinta bisa 

terjadi pada siapapun dengan alasan yang berbeda-beda. Tetapi reaksi dari putus 

cinta pada umumnya sama, yaitu individu akan merasakan kesedihan, 

kekecewaan, kemarahan, penyesalan, dan putus asa. Meskipun ada sebagian 

diantaranya yang merasakan bahagia karena putus cinta. Menurut Yuwanto 

(2011), putus cinta merupakan kejadian berakhirnya suatu hubungan cinta yang 

telah dijalin dengan pasangan. Individu yang masih mencintai pasangannya dan 

kemudian mengalami putus cinta umumnya akan menampilkan reaksi kehilangan 
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terutama diawal-awal putus cinta, tetapi sebagian lainnya dapat menganggap 

putus cinta itu sebagai pengalaman berharga dan merupakan suatu proses menuju 

kedewasaan dalam hidupnya.  

Cinta, jatuh cinta, pacaran, dan putus cinta sangat identik dengan 

kehidupan remaja. Pada usia remaja pasti akan merasakan mencintai, menghargai, 

menghormati, berbagi, dan rela berkorban untuk pasangannya. Ketika jatuh cinta 

kepada lawan jenis, remaja merasa bahwa dunia milik berdua. Tetapi sebaliknya 

ketika putus cinta, remaja menganggap bahwa dunia seakan runtuh dan dirinya 

merasa menjadi orang paling menderita di dunia. Hal ini wajar dirasakan oleh 

remaja, karena sesuai dengan ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangannya bahwa 

pada masa ini remaja akan merasa tertarik terhadap lawan jenis. Sehingga tidak 

heran apabila remaja yang putus cinta akan merasakan kesedihan serta 

kekecewaan yang mendalam dan berujung pada tindakan-tindakan negatif seperti 

bolos sekolah, mengurung diri di kamar, stres, kehilangan semangat, merokok, 

meminum minuman keras, bahkan adapula yang melakukan bunuh diri. 

Hasil survey yang dilakukan oleh Haryadi (2012) terhadap 1.329 

responden yang berlangsung dari tanggal 21 Desember 2011 hingga 9 Januari 

2012, diketahui bahwa sebanyak 85% responden mengaku sulit untuk menghadapi 

masa setelah putus cinta (merasakan kesedihan), sedangkan 15% responden 

lainnya justru mengaku mudah dalam menghadapi masa setelah putus cinta (tidak 

merasakan kesedihan). 

Selain itu dilakukan pula survei terhadap 188 siswa di SMK Negeri 8 

Surakarta dan SMK Batik 1 Surakarta, bahwa sebanyak 57,45% siswa mengalami 
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kesedihan setelah putus cinta, 21,04% merasa galau, 13% biasa-biasa saja, 7,98% 

justru merasa bahagia, dan sebanyak 1,06% merasa marah. Sedangkan penyebab 

paling dominan putusnya hubungan cinta tersebut adalah karena sering bertengkar 

atau karakter yang berbeda. Kemudian sebanyak 68,62% siswa merasakan 

kesedihan selama kurang dari satu bulan, 14,89% selama tiga sampai enam bulan, 

4,25% selama enam bulan sampai satu tahun, dan sebanyak 4,79% mengalami 

kesedihan selama lebih dari satu tahun. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan setelah putus cinta adalah 

sebanyak 30,32% siswa melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat, 22,87% 

dengan mencari pacar baru, 21,28% introspeksi diri, 20,21% sharing dengan 

teman, dan 5,32% lainnya tidak memikirkan lagi masalah percintaan, berdiam diri 

di kamar, serta melarikan diri ke hal-hal negatif. Secara umum, sebanyak 63,83% 

siswa merasa konsentrasi belajarnya di sekolah tidak terganggu, sedangkan 

36,17% siswa merasa konsentrasi belajarnya di sekolah terganggu akibat putus 

cinta tersebut. 

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa perasaan sedih ketika putus 

cinta merupakan suatu hal yang umum dan wajar. Tetapi ketika remaja merasakan 

kesedihannya hingga lebih dari satu tahun, dan bahkan hingga mengganggu 

konsentrasi belajar di sekolah, maka itu merupakan masalah besar yang 

memerlukan upaya atau penyelesaian khusus pada remaja tersebut agar dirinya 

tetap dapat bangkit dan menjalani hari-hari seperti biasa. Dalam keadaan ini 

remaja akan merasa tertekan, frustasi atau putus asa, karena ketika sedih harus 

tetap sekolah dan belajar sebaik-baiknya. 
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Sehubungan dengan masalah putus cinta tersebut, ada remaja yang berhasil 

mengembalikan konsentrasi belajarnya dengan cepat dan adapula yang 

membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat kembali berkonsentrasi secara 

normal. Berbagai cara dilakukan oleh remaja termasuk upaya-upaya seperti 

introspeksi diri, mencari pacar baru, melakukan hal lain yang lebih bermanfaat, 

sharing dengan teman, berdiam diri di kamar, jalan-jalan, atau terkadang ada yang 

melarikan diri ke hal-hal negatif. Perilaku-perilaku tersebut dilakukannya dengan 

tujuan untuk mencari rasa aman dan tentram dalam dirinya. 

Pengertian remaja itu sendiri merupakan peralihan masa perkembangan 

antara masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan besar pada 

aspek fisik, kognitif dan psikososial. Secara umum, masa remaja ditandai dengan 

munculnya pubertas (puberty), proses yang pada akhirnya akan menghasilkan 

kematangan seksual atau kemampuan untuk melakukan reproduksi (Papalia, dkk, 

2009). Disinilah alasan mengapa remaja sangat menganggap bahwa cinta 

memegang peranan penting dalam hidupnya, karena kebutuhan-kebutuhan yang 

berhubungan dengan masa puber dan kematangan seksual itu secara alamiah akan 

menuntut untuk dipenuhi. 

Selain perubahan besar yang terjadi pada aspek fisik, remaja  juga 

mengalami perubahan besar pada aspek kognitif, dimana pada perkembangan 

kognitifnya remaja diharapkan sudah mampu berfikir secara lebih dewasa dan 

rasional serta memiliki pertimbangan yang lebih matang dalam menyelesaikan 

masalah. Remaja juga harus mampu mengembangkan standar moral dan kognitif 

yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan menjamin konsistensi dalam membuat 
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keputusan dan bertindak. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, 

tetapi juga akan memproses informasi itu serta mengadaptasikan dengan 

pemikirannya sendiri. 

Namun pada kenyataannya tidak semua remaja mampu berfikir rasional 

dan memiliki pertimbangan matang serta pemikiran yang jernih dalam 

menghadapi suatu masalah. Seringkali masalah-masalah yang muncul dalam 

hidupnya dirasa terlampau berat, seperti halnya ketika mengalami putus cinta, 

cukup banyak remaja yang lepas kendali dan tidak dapat berfikir jernih sehingga 

terjadi tindakan-tindakan negatif yang tidak diharapkan. Merasa stres dan marah 

merupakan hal yang wajar ketika ditimpa masalah putus cinta, tetapi apabila 

kadarnya sudah berlebihan seperti sedih yang berlarut-larut selama beberapa bulan 

atau penyesalan yang tak kunjung hilang serta stres yang hingga mengganggu 

konsentrasi belajar, tentu dapat menjadi sebuah  masalah besar bagi remaja. 

Sehingga dirinya membutuhkan strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan 

masalahnya sendiri dengan baik.  

Konsep untuk menyelesaikan permasalahan ini disebut dengan strategi 

coping. Strategi coping adalah upaya mengelola atau menghadapi dan 

menyelesaikan masalah dengan cara berusaha menerima, merencanakan dan 

bersikap aktif dalam menguasai, mengurangi, atau meminimalisasikan keadaan 

tertekan (situasi stres). Tujuannya yaitu untuk mencari rasa aman dalam dirinya. 

Strategi coping memiliki dua bentuk: usaha pemecahan masalah (strategi coping 

yang fokus pada masalah) dan pengaturan emosi (strategi coping yang fokus pada 

emosi). Usaha memecahkan masalah adalah usaha untuk melakukan sesuatu yang 
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konstruktif guna mengubah situasi stres. Usaha mengatur emosi adalah usaha 

untuk menata reaksi emosi terhadap kejadian stresor. 

Sebagai contoh strategi coping yang fokus pada masalah terkait dengan 

putus cinta, misalnya dengan memahami penyebab putus cinta tersebut dan 

kemudian menyelesaikannya sehingga tidak terulang lagi ketika menjalin 

hubungan dengan pasangan yang baru. Sedangkan strategi coping yang fokus 

pada emosi, misalnya dengan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan tetapi 

tidak segera menyelesaikan masalah, ataupun melarikan diri dari keadaan dengan 

cara jalan-jalan dengan teman, atau bahkan bolos sekolah, merokok, 

mengkonsumsi obat-obat terlarang, meminum minuman keras, atau bahkan bunuh 

diri. Hal ini merupakan contoh perilaku remaja pasca putus cinta yang tidak dapat 

mengendalikan keadaan stresnya dengan baik. 

Buss (2008) dalam jurnalnya yang berjudul “Breaking up Romantic 

Relationships: Costs Experienced and Coping Strategies Deployed” 

mengemukakan tentang strategi coping yang dilakukan oleh remaja pasca putus 

cinta, yaitu diketahui bahwa akibat dari putus cinta akan menimbulkan beberapa 

perubahan pada individu, seperti kehilangan kendali emosi, sumber daya, serta 

hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial pasangan akan hilang. 

Kemudian diketahui pula bahwa perempuan lebih menggunakan emotion focused 

coping dan laki-laki menggunakan problem focus coping ketika menghadapi 

masalah putus cinta, karena perempuan jauh lebih mengalami emosi negatif 

seperti menjadi lebih sedih, marah, bingung, dan takut, serta kehilangan rasa 

percaya diri, bila dibandingkan dengan laki-laki. 
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Sejalan dengan fenomena yang telah diungkap sebelumnya bahwa ketika 

remaja merasakan  kesedihan selama lebih dari satu tahun, dan bahkan hingga 

mengganggu konsentrasi belajarnya di sekolah, maka disinilah upaya 

penyelesaian masalah atau strategi coping tersebut digunakan. Apabila remaja 

dapat menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik, maka 

dirinya akan tetap dapat menjalani tugas utamanya sebagai remaja yaitu sekolah 

dan menuntut ilmu. Remaja harus bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk 

menghadapi segala perkembangan yang ada, agar tetap menjadi remaja berprestasi 

dan mempunyai masa depan yang cerah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan 

masalah yang didapat sebagai landasan penelitian adalah “bagaimana strategi 

coping pada remaja pasca putus cinta?”. Berkaitan dengan rumusan masalah 

tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian di bidang psikologi sosial 

dengan judul Strategi Coping pada Remaja Pasca Putus Cinta. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi coping 

yang dilakukan oleh remaja pasca putus cinta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap strategi coping pada remaja 

pasca putus cinta, dan dari hasil tersebut dapat diambil manfaat: 
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1. Bagi guru BK, diharapkan dapat memberikan masukan untuk lebih 

memperhatikan dan lebih peka terhadap permasalahan yang dialami oleh 

siswa, khususnya apabila muncul perilaku-perilaku pada siswa seperti 

terlihat murung, sering melamun, dan prestasi belajar menurun. 

2. Bagi remaja, diharapkan dapat memberikan masukan kepada remaja 

mengenai pentingnya melakukan strategi coping yang efektif, sehingga 

diharapkan remaja mampu menghadapi masalah putus cinta dan mampu 

memaknai kejadian tersebut sebagai sarana penemuan strategi coping yang 

tepat bagi dirinya. 

3. Bagi orang tua, sebagai pengetahuan agar selalu memperhatikan tumbuh 

kembang anak serta mengikuti berbagai kejadian-kejadian penting dalam 

hidup anak, termasuk kehidupan percintaannya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya 

khasanah ilmu psikologi khususnya psikologi sosial. 

 


