
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok remaja akhir terlibat dalam 

interaksi sosial. Salah satu faktor yang melatar belakangi seorang individu 

berinteraksi dengan individu lain adalah kebutuhan untuk berafiliasi. Adanya 

kebutuhan untuk berafiliasi ini mendorong seseorang untuk membentuk kedekatan 

emosional dengan orang lain. Kedekatan emosional dalam sebuah interaksi 

menimbulkan terjadinya saling ketergantungan seseorang dengan individu lainnya 

(Sears dkk,2003). 

Pola ketergantungan dalam suatu interaksi juga terjadi pada interaksi antar 

lawan jenis. Mahasiswa juga terlibat dalam interaksi dengan lawan jenis, karena 

sejalan dengan tugas perkembangan remaja, yaitu mencapai hubungan baru yang 

lebih matang dengan lawan jenis (Hurlock, 2001). Tugas perkembangan inilah 

yang membawa remaja terlibat dalam pergaulan heteroseksual. 

Dalam pergaulan heteroseksual, pengaruh daya tarik interpersonal 

mewarnai terjalinnya interaksi antar lawan jenis. Timbulnya daya tarik 

interpersonal ditentukan oleh faktor kualitas diri individu, kesamaan, keakraban, 

dan kedekatan (Sears dkk,2003). Dayaksini dan Hudaniyah (2001) menambahkan 

adanya daya tarik fisik,kemampuan, tekanan emosional, munculnya perasaan atau 

mood yang positif dan harga diri yang rendah merupakan beberapa faktor yang 

juga memiliki pengaruh dalam hubungan interpersonal. Adanya faktor-faktor 
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tersebut memungkinkan seseorang mengalami perasaan yang lebih dalam lagi, 

yaitu perasaan cinta. 

Teori segitiga cinta Stenberg (Yusuf, 2004) menyatakan bahwa didalam 

cinta terdapat tiga komponen yaitu keintiman (intimacy), gairah (passion), dan 

komitmen (commitment). Keintiman (intimacy), ini adalah elemen emosional, 

yang didalamnya terdapat kehangatan, kepercayaan dan keinginan untuk membina 

hubungan. Gairah (passion) adalah elemen motivasional yang didasari oleh 

dorongan dari dalam diri yang bersifat seksual. Sementara itu komitmen 

(commitment) adalah elemen kognitif, berupa keputusan untuk secara sinambung 

dan tetap menjalankan suatu kehidupan bersama. 

Berdasarkan kombinasi dari ketiga komponen cinta di atas terdapat enam 

variasi model cinta, yaitu cinta romantik (romantic love), cinta memiliki, cinta 

kawan baik (companionate love), cinta pragmatik (pragmatic love), cinta altruistik 

(altruistic live), dan cinta main-main (messing around love). Hasil perpaduan 

antara cinta romantik dan cinta memiliki akan menjadi tipe cinta birahi 

(passionate love). Tipe cinta inilah yang yang saat ini mewarnai hubungan cinta 

pada sebagian kalangan remaja, termasuk didalamnya para mahasiswa (Dayaksini 

dan Hudaniah,2001). 

Komponen cinta yang hadir dalam passionate love meliputi keintiman dan 

gairah, yakni melibatkan gairah fisik maupun emosi yang kuat. Passionate love 

juga disebut cinta penuh nafsu. Tipe cinta ini memiliki dorongan seksual yang 

kuat, dan ini lebih sering berkembang pada bagian awal percintaan (Santrock, 

2003). 
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Elaine & Walster (Ridho, 2000) menjelaskan bahwa passionate love 

merupakan keadaan keterlibatan yang mendalam sekali yang diasosiasikan dengan 

timbulnya rangsangan fisiologis yang kuat dan diiringi pula dengan perasaan 

untuk mendambakan orang yang dicintainya. Keadaan tersebut kurang lebih 

disertai hasrat atau nafsu. 

Adanya ketertarikan fisik dan seksual dalam hubungan dengan lawan jenis 

adalah hal yang mungkin terjadi, mengingat apabila ditinjau dari perkembangan 

biologis, remaja sudah mencapai kematangan seks. Kematangan seks yang normal 

ditandai dengan ketertarikan dengan lawan jenisnya, terutama ketertarikan dari 

segi fisiknya (Zulkifli, 2003). Perkembangan biologis yang didukung oleh 

kemasakan hormon-hormon seksual dalam tubuhnya telah memacu hasrat kelamin 

remaja menjadi suatu dorongan seksual. 

Selain melibatkan dorongan seksual, perasaan cinta yang dialami oleh dua 

orang yang berlainan jenis dalam passinate love biasanya sering muncul dalam 

bentuk perasaan bahagia yang kuat, merasa sulit memusatkan pikiran, perasaan 

“melambung ke awan”, perasaan “ingin lari, lompat dan berteriak” serta perasaan 

“bingung dan senang”. Adakalanya juga muncul sensasi-sensasi jasmaniah yang 

kuat, serta tangan menjadi dingin, tidak enak perut, geli di punggung dan 

insomnia (Sears dkk, 1985). 

Baron dan Byrne (2003) mengungkapkan bahwa passionate love 

melibatkan reaksi emosinal yang intensif dan sering kali tidak realistik terhadap 

orang lain. Keterbangkitan jasmaniah yang merupakan bahan bakar nafsu dalam 

tipe cinta ini, dapat muncul dalam berbagai sumber. Nafsu seksual, kecemasan 
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akan adanya kemungkinan penolakan, terlalu gembira karena berkenalan dengan 

seseorang, frustasi karena gangguan dari luar, rasa marah setelah bertengkar 

dengan kekasihnya, dapat menimbulkan emosi yang kuat dalam passionate love 

(Sears dkk, 2003). 

Passionate love ini kadang-kadang bisa disebut sebagai “cinta obsesif”, 

“tergila-gila”, cinta dengan rasa sakit”, maupun “menjadi cinta” yang merupakan 

kondisi emosional yang kuat (Hatfield & Rapson, 1993). 

Selanjutnya menurut Hatfield & Sprecher (2010) bahwa passionate love 

dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi kerinduan yang intens untuk bersatu 

dengan orang lain, yang melibatkan sebuah keseluruhan fungsional kompleks 

termasuk penilaian atau apresiasi, perasaan subjektif, ekspresi, proses fisiologis 

berpola, kecenderungan tindakan, dan perilaku instrumental. Cinta timbal-balik 

(persatuan dengan orang lain) dikaitkan dengan pemenuhan dan ekstasi 

(kegembiraan yang meluap-luap); dan apabila cinta itu tak berbalas atau terjadi 

pemisahan maka akan dikaitkan dengan kekosongan, kecemasan, atau keputus 

asaan. 

Namun, apabila unsur-unsur emosi dalam passionate love tidak 

dikendalikan, maka seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan destruktif, 

tidak terkontrol, asosial dan sebagainya (Ridho, 2000). Dampak lain dari emosi 

yang tidak terkendalikan seperti rasa takut, amarah, hasrat seks dan kecemburuan 

terhadap objek cintanya dalam passionate love dapat menyebabkan seseorang 

mengalami depresi (Berscheid, dalam Santrock, 2003). 



5 
 

 

Munculnya berbagai dampak passinate love di atas terhadap seseorang 

antara lain disebabkan cinta dalam passionate love timbul sebagai reaksi yang 

berlebihan, segera dan menghabiskan energi terhadap orang lain. Akibatnya 

seseorang yang sedang dilanda passionate love terpreokupasi dengan orang yang 

dicintainya dan tidak dapat memikirkan hal lainnya (Baron&Byrne, 2003). 

Berscheid (Sears dkk, 2003) menyatakan bahwa dalam dorongan 

passionate love yang tidak dikendalikan dapat menjadi pembenaran yang tepat 

untuk melakukan perilaku yang umumnya tidak dapat diterima secara sosial, 

seperti menjalin hubungan seksual diluar nikah, bunuh diri karena patah hati, 

membunuh karena cemburu. 

Seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa Foundation 

(2006), dengan melibatkan 412 responden yang berasal dari 13 Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) yang tersebar di 

kota Cianjur, baik negeri atau swasta.  Penelitian tersebut menunjukkan lebih dari 

42,3 % pelajar di kota Cianjur sudah hilang keperawanannya dan hanya 

menyisakan 13,8 % responden yang belum pernah melakukan hubungan seks 

lebih dari satu pasangan dan tidak bersifat komersiil (http//www.bkkbn.go.id). 

. Pikiran mengenai bunuh diri bisa dikatakan umum dijumpai di 

masyarakat. Pria atau wanita, dari bermacam tingkatan usia dan status sosial, 

sama-sama punya kemungkinan untuk itu. Seperti yang diberitakan di Koran 

harian suara merdeka ditemukan di sebuah kos di Semarang seorang mahasiswi 

tewas bunuh diri karena ditinggalkan kekasihnya.  (Suara Merdeka 4 November 

2011) 
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Arifani (20), mahasiswa berparas cantik dari perguruan swasta di 

Tangerang, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang mulai membengkak di 

dalam sumur sedalam lima meter. di Ds. Kayu Agung Rt 02/04, Kecamatan 

Sepatan, Kabupaten Tangerang. Bahwa korban depresi karena masalah pribadi, 

mulai dari gagal dalam tes akpol, dan juga patah hati akibat sewaktu 

Lebaran diputusin pacarnya. (OkeZone.com 8 November 2013). Tentunya 

ekspresi cinta dalam bentuk perilaku tersebut tidak dibenarkan secara sosial dan 

agama.  Oleh karena itu, seseorang yang sedang dilanda passionate love pada 

proporsi yang relatif tinggi bisa jadi dapat dengan mudah melakukan perilaku 

nekat seperti bunuh diri.  

Agar ekspresi cinta yang dialami oleh seseorang tidak berlebihan dalam 

memandang orang yang dicintai dan tidak dijadikan sebagai pembenaran dalam 

melakukan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, maka peran agama 

menjadi sangat penting. Jalaluddin (2005) menjelaskan bahwa sistem nilai dalam 

agama memuat suatu norma tertentu dan secara umum telah menjadi kerangka 

acuan dalam bersikap dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya, yang biasa disebut dengan religiusitas. 

Religiusitas itu sendiri artinya adalah penghayatan keagamaan atau 

kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, 

berdoa dan membaca kitab suci. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan berupa aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, serta 

aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam hati seseorang. (Ancok dan 

Suroso, 2005). 
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Selain berpengaruh pada pengendalian sikap dan perilaku seseorang dalam 

mengekspresikan cintanya, agama juga menjadi pendorong bagi pemeluknya 

untuk mengekspresikan secara simbolik keberagamaannya kepada khalayak di 

sekitarnya. Dari tingkat religiusitas yang tinggi tersebut maka diharapkan tingkat 

passionate love tidak begitu tinggi dan mahasiswa khususnya perempuan, mampu 

untuk tidak terjerumus dalam pola pacaran yang tidak sehat.  

Namun permasalahannya sekarang bahwa dengan perasaan cinta 

menggebu, individu dengan mudah akan mengesampingkan religiusitas demi 

memenuhi perasaan pribadinya sehingga perasaan keberagamaan individu 

tersebut kalah dengan perasaan passionate love dan pada akhirnya tanpa sadar 

individu tersebut tetap menyalurkan dorongan seksualnya terhadap pasangan 

walau belum terikat perkawinan sekalipun. Seperti hasil wawancara penulis 

dengan beberapa mahasiswa bahwa mereka mengaku kalau sudah beberapa bulan 

dan bahkan ada yang sudah beberapa tahun menjalin hubungan dengan laki-laki 

atau berpacaran, dan merasakan cinta yang menggebu kala berdekatan dengan 

pacarnya hingga ada yang sampai melakukan seks bebas walau dari segi ketaatan 

beragama mereka tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Demikian dapat 

digambarkan bahwa mahasiswa yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi belum 

tentu dapat mengendalikan perasaan passionate love nya. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka muncul pertanyaan ”apakah ada 

hubungan antara tingkat religiusitas dengan passionate love pada mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? Berdasarkan rumusan masalah ini maka 
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penulis mengadakan penelitian dengan judul ” Hubungan antara Religiusitas 

dengan Passionate Love pada Mahasiswa”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hubungan antara religiusitas dengan passionate love pada 

mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan masukan terhadap pengembangan ilmu psikologi, 

khususnya Psikologi Sosial. 

b. Mengetahui hubungan antara religiusitas dengan passionate love 

dikalangan remaja akhir. 

c. Menarik peneliti-peneliti baru dalam bidang religiusitas yang dikaitkan 

dengan passionate love. 

d. Menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan 

dalam bidang psikologi sosial. 

 

2. Manfaat Praktis 
 
a. Sebagai masukan kepada mahasiswa dalam meningkatkan religiusitas 

dan mengendalikan passionate love. 
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b. Agar dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan pengawasan 

terhadap putra-putrinya. Karena orang tua merupakan motivator yang 

baik dan sebagai lingkungan yang hangat bagi putra-putrinya.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


