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keputusan”
Paulo Coelho
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HUBUNGAN ANTARA BELAS KASIH DIRI DAN KOMPETENSI
ROMANTIS PADA REMAJA PENONTON DRAMA KOREA
Theresia Cendy Apsari
ABSTRAK

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara belas kasih diri pada remaja
penonton drama Korea. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan yang posistif dan
signifikan antara belas kasih diri dan kompetensi romantis pada remaja penonton drama Korea di
Yogyakarta. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 217 remaja yang berusia 17 tahun hingga 22
tahun, pernah atau sedang berpacaran, dan pernah menonton drama Korea. Alat pengumpulan data
yang digunakan adalah skala belas kasih diri dan skala kompetensi romantis. Skala belas kasih diri
merupakan adaptasi dari self-compassion scale yang terdiri dari 26 item dengan koefisien
reliabilitas α = 0,89 dan skala kompetensi romantis terdiri dari 36 item dengan koefisien
reliabilitas α = 0,89. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling sebagai metode
pemilihan partisipan. Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spearman’s rho
dan menghasilkan koefisien korelasi 0,289 dengan nilai signifikansi 0.000 (p < 0,05). Hasil
analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara belas kasih
diri dan kompetensi romantis di mana semakin tinggi belas kasih diri yang dimiliki maka semakin
tinggi pula kompetensi romantis pada remaja penonton drama Korea. Sebaliknya, semakin rendah
belas kasih pada dirinya, maka semakin rendah pula kompetensi romantisnya. Pada akhirnya,
kompetensi romantis yang tinggi membantu mempersiapkan remaja menuju masa dewasa.
Kata kunci : belas kasih diri, kompetensi romantis, remaja, drama Korea
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THE CORRELATION BETWEEN SELF-COMPASSION AND
ROMANTIC COMPETENCE ON KOREAN DRAMA VIEWERS IN
ADOLESCENCE
Theresia Cendy Apsari
ABTRACT

ABSTRACT
This research aimed to know the correlation between sellf-compassion and romantic
competence on korean drama viewers in adolescence development stage. The hypothesis was that
there was positive and significant relationship between self-compassion and romantic competence
on korean drama viewers in adolescence. Subject in this research were 217 adolescent aged 17 to
22 years old which have watched Korean Drama, been dating or still in relationship. The data
instrument be used were self-compassion scala and romantic competence scale. The 26 items in
Self-compassion scale were adapted into Bahasa and the reliability coefficient of that scale was α
= 0,89. The reliability coefficient of romantic competence scale that consist of 36 items was α =
0,89. This research used convenience sampling method to choose the subject. The technique of
data analysis that being used was Spearman’s rho correlation test. The result showed that the
value of corelation coeffition was 0,289 with the value of significance 0,000 (p < 0,005). The
result indicated a positif and significant correlation between self-compassion and romantic
competence which was means the higher level of self-compassion, the higher level of romantic
competence on korean drama viewers in adolescence. Finally, higher level of romantic
competence that they have will help them to facing adulthood.
Keywords : self-compassion, romantic competence, adolescent, korean drama.
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BAB I
PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara belas kasih diri dan
kompetensi romantis pada remaja. Peneliti memiliki ketertarikan pada topik ini
karena tiga alasan, yaitu pengamatan dari pengalaman peneliti dan rekan peneliti,
perbedaan kompetensi romantis antara peneliti dan rekan peneliti, dan anggapan
negatif mengenai relasi romantis yang dalam hal ini adalah pacaran. Pertama,
peneliti melihat baik dari pengalaman rekan maupun peneliti sendiri bahwa
hubungan romantis cukup berperan dalam kehidupan remaja sehingga dibutuhkan
kompetensi untuk bisa mengurangi dampak negatif yang diakibatkan. Pada saat
remaja, peneliti memiliki hubungan romantis yang hanya bertahan selama kurang
lebih tiga bulan. Hal tersebut terjadi sebanyak tiga kali pada hubungan selanjutnya
secara berturut-turut dan ketiganya selalu berakhir dengan cara yang sama, yaitu
peneliti dan pasangan cenderung mengikuti emosi dan tidak melakukan
komunikasi dengan baik sehingga terjadi kesalahpahaman. Peneliti menyadari
bahwa ketika masalah dalam hubungan romantis datang, peneliti cenderung
menghindari dan terkadang memilih untuk pura-pura tidak merasa ada masalah.
Hal tersebut juga terjadi pada kedua hubungan selanjutnya. Pengalaman ini cukup
memberikan perubahan dalam diri peneliti terutama ketika melihat dirinya sendiri,
yaitu peneliti cenderung menjadi kurang percaya dengan diri sendiri dan
cenderung melihat diri sendiri lebih rendah. Di sisi lain, peneliti melihat bahwa
1
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rekan peneliti memiliki hubungan romantis yang dapat bertahan hingga 2-3 tahun.
Selain itu, masalah yang muncul selama berhubungan tidak bisa dianggap sedikit.
Rekan peneliti tersebut mengatakan bahwa ketika ada masalah tentu perasaan
tidak menyenangkan akan muncul dan penilaian terhadap diri cenderung negatif.
Berdasarkan beberapa kali trial dan error yang dilakukan, dia menyadari bahwa
menerima diri dan perasaan tidak menyenangkan secara sadar membantunya
untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan (yang biasanya di kemudian hari
disesali). Setelah mau menerima secara sadar perasaan tidak menyenangkan
tersebut, ia cenderung untuk mendiskusikan permasalahan dan solusi bersama
pasangannya. Pengalaman tersebut membantu mereka untuk memandang
permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan pengalamanpengalaman tersebutlah, peneliti melihat bahwa dalam hubungan romantis,
dibutuhkan kompetensi romantis (i.e. menyadari dan menerima perasaan tidak
menyenangkan, bertemu untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama, tidak
segera mengambil keputusan ketika emosi labil) sehingga kejadian-kejadian
menekan dalam hubungan dapat diatasi dengan cara yang lebih adaptif.
Alasan kedua adalah peneliti melihat bahwa selain kompetensi romantis
ada hal yang membedakan peneliti dengan rekan peneliti adalah cara menyikapi
diri sendiri di saat tekanan dalam hubungan muncul. Peneliti mengetahui bahwa
ketika remaja, peneliti cenderung merasa bahwa masalah yang muncul dalam
hubungan romantis peneliti merupakan kesalahan peneliti. Akan tetapi, bukannya
menyadari dan menerimanya, peneliti cenderung menghakimi dengan terus
menyalahkan diri sendiri. Sedangkan di sisi lain, rekan peneliti cenderung terbuka
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dan menerima perasaannya sehingga membantunya untuk lebih berfokus pada
masalah. Menerima diri sendiri secara tak bersyarat adalah salah satu bentuk
perilaku belas kasih diri (self-compassion), yakni self-kindness sedangkan apa
yang dilakukan peneliti, yaitu menghakimi diri sendiri adalah kebalikannya: selfjudgment. Oleh sebab itu, selain kompetensi romantis, peneliti juga tertarik
dengan topik belas kasih pada diri (Self-Compassion) dan hubungan antara belas
kasih diri dan kompetensi romantis.
Alasan ketiga adalah peneliti prihatin karena masih ada anggapan bahwa
hubungan romantis pada remaja dianggap negatif sehingga dilarang atau
dihindari. Peneliti sendiri merasakan hal ini ketika orang tua peneliti melihat
bahwa belum waktunya seorang remaja untuk berhubungan romantis. Selain itu,
orang tua peneliti cenderung segera menyatakan larangan berpacaran bahkan
ketika peneliti hanya ingin bercerita bahwa peneliti tertarik dengan lawan jenis.
Hal ini cukup disayangkan karena pada kenyataannya hal tersebut mempengaruhi
kompetensi romantis peneliti hingga dewasa karena tidak dilatih sejak masih
remaja. Hal tersebut mengantar peneliti untuk lebih mencari tahu lebih banyak
tentang kompetensi romantis lewat penelitian ini.
Setelah mengungkapkan alasan pribadi tentang ketertarikan peneliti
terhadap topik penelitian kompetensi romantis, maka selanjutnya peneliti akan
menjabarkan latar belakang permasalahan kompetensi romantis pada remaja.
Pertama kompetensi romantis akan dikaitkan dengan perkembangan remaja.
Selanjutnya, peneliti juga akan menunjukkan bagaimana kompetensi romantis
yang rendah baik itu melalui fenomena yang tertangkap oleh berita, maupun
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melalui fenomena yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu lewat menonton
drama Korea. Remaja penonton drama Korea kemudian akan dibahas berdasarkan
teori perilaku meniru dan penelitian terkait dengan penonton drama Korea yang
mengarah pada kompetensi romantis yang rendah. Kemudian, peneliti juga
menjelaskan bagaimana kompetensi romantis dapat berkaitan dengan belas kasih
diri. Pada akhirnya, peneliti juga membahas pentingnya penelitian ini bagi orang
tua dan komunitas ilmuwan psikologi.
Penelitian ini tidak hanya menarik bagi peneliti pribadi namun juga
penting bagi kalangan remaja, masyarakat umum terutama orang tua dan saudara,
serta komunitas ilmuwan psikologi. Penting bagi remaja sebagaimana diketahui
bahwa hubungan romantis merupakan pusat dari kehidupan remaja (Furman &
Shaffer, 2003). Selain itu, remaja sendiri memiliki tugas perkembangan yang
perlu dipenuhi sebagai persiapan menuju masa dewasa, salah satunya adalah
mencapai kepuasan relasi dengan teman sebaya (Havighurst, 1953). Tidak
menutup kemungkinan juga bahwa relasi dengan teman sebaya dapat menjadi
lebih dalam dan intim sehingga menuju ke dalam hubungan romantis.
Masa remaja adalah masa di mana teman sebaya menjadi penting dalam
kehidupan mereka. Hal ini karena remaja lebih banyak menghabiskan waktunya
bersama dengan teman sebaya dibandingkan orang tuanya (Furman & Shaffer,
2003). Terkait dengan hubungan romantis, teman sebaya memberikan kesempatan
remaja untuk bertemu dan berinteraksi dengan pasangan romantis, untuk
berinisiatif dan belajar dari pengalaman romantis teman sebayanya (Brown,
1999). Selain itu, kelompok teman sebaya juga dapat menyediakan lingkungan
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yang mendukung sehingga remaja dapat mengeksplorasi ketertarikannya terkait
hubungan romantis dengan bebas. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan
bahwa remaja dapat memulai hubungan yang lebih intim, yaitu hubungan
romantis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Furman dan Wehner (1994) yang
menyatakan bahwa pada masa remaja, terutama remaja akhir, individu mulai
memutuskan untuk memulai hubungan yang lebih matang terkait hubungan
interpersonal, salah satunya adalah hubungan romantis yang dalam penelitian ini
berfokus pada pacaran.
Sayangnya di Indonesia sendiri, pacaran sering terakit dengan hal-hal yang
negatif. Salah satunya adalah kekerasan dalam pacaran. Di Indonesia, kekerasan
dalam pacaran telah mencapai angka 2.734 kasus dari total 11.207 kasus
kekerasan (Erdianto, 2016). Selain itu dalam wilayah Jawa, kasus kekerasan
dalam pacaran berjumlah 28 kasus dengan 52 korban (Rofiuddin, 2014) hingga
pada tahun 2016 kasus tersebut meningkat menjadi 34 kasus (Hanafi, 2016).
Jumlah kasus kekerasan dalam pacaran akan semakin meningkat jika tidak ada
upaya untuk mencegah ataupun mengubahnya. Tidak hanya kekerasan beberapa
berita di Indonesia bahkan menunjukkan bagaimana dinamika remaja yang
mengambil keputusan yang merugikan dalam pacaran. Sebagai contohnya, ada
berita yang berjudul “Diduga Patah Hati, Remaja ini Gantung Diri..” (Alamsyah,
2017). Remaja berusia 18 tahun tersebut memilih untuk bunuh diri ketika tahu
bahwa pacaranya menolak ajakannya untuk menikah. Selain itu, kemudian juga
diketahui bahwa keputusannya untuk mengakhiri dirinya sendiri juga karena
perasaan malu yang dialaminya akibat sering putus ketika pacaran. Kemudian
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terdapat berita yang berjudul “Pacarnya Direbut, Gadis Ini....” (Gautama, 2017) di
mana remaja berinisial IR memberi saran kepada FJ agar Bunga menjadi sasaran
pembegalan sepeda motor. Hal ini dilakukan IR dengan alasan bahwa ia sakit hati
karena Bunga berpacaran dengan mantan kekasihnya. Sedangkan FJ melakukan
pembegalan motor karena membutuhkan uang untuk biaya aborsi pacarnya.
Pengalaman-pengalaman tersebut sangat disayangkan mengingat bahwa remajaremaja tersebut seharusnya bisa mencegah hal-hal tersebut terjadi.
Perilaku-perilaku

yang

ditunjukkan

dalam

berita-berita

tersebut

merupakan perilaku yang menunjukkan kompetensi romantis yang rendah.
Individu dengan kompetensi yang rendah cenderung kurang memikirkan
konsekuensi negatif dan positif dari keputusan-keputusan dalam hubungan
(Davila et al., 2017). Selain itu, individu juga kurang memikirkan dan memahami
kebutuhan dirinya dan pasangannya. Individu dengan kompetensi romantis yang
rendah juga kurang mampu menguasai dan mengatur emosi-emosinya terutama
ketika hal-hal yang tidak menyenangkan muncul (Davila et al., 2017). Seringnya,
kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya dalam pacaran lah yang tersorot oleh
berita. Akan tetapi, peneliti mengamati bahwa ternyata ada fenomena yang tidak
disorot oleh berita namun bisa mengarah pada kompetensi romantis yang rendah,
salah satunya adalah pada remaja penonton drama Korea.
Drama Korea mulai terkenal pada awal tahun 2006 sebagai upaya Korea
untuk mengenalkan budayanya melalui drama, film, musik pop, dan sebagainya
yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat di Asia secara luas (Huat &
Iwabuchi, 2008). Awalnya, drama Korea yang mulai merajai hati para
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penontonnya adalah Winter Sonata dan Dae Jang Geum dan terus memproduksi
drama Korea yang menempati teater-teater lintas Asia. Hal itu juga diikuti oleh
kemunculan dan maraknya musik pop Korea. Fenomena tersebut dikenal sebagai
gelombang korea (Korean Wave atau Hallyu). Peneliti memilih drama Korea
karena mengamati kepopuleran drama Korea itu sendiri terutama drama Korea
genre romantis. Genre sendiri adalah sebuah aturang yang digunakan untuk
mengidentifikasi program dalam sebuah tayangan atau nilai-nilai yang ingin
ditonjolkan dalam sebuah tayangan (Cohen & Weimann, 2000). Sehingga genre
berfokus pada aspek-aspek tertentu dari dunia nyata. Hal ini berarti genre yang
berbeda dalam sebuah tayangan akan menunjukkan nilai-nilai yang berbeda pula
dari masing-masing tayangan. Sehingga genre romantis berarti tayangan yang
menunjukkan aspek-aspek atau nilai-nilai romantis (seperti cinta dan kasih) dalam
sebuah tayangan.
Dalam drama Korea cerita yang diangkat seringkali menunjukkan adanya
sosok „pangeran‟ yang selalu ada untuk „cinderella‟-nya yang baik hati. Pemeran
wanita utama biasanya bisa mencapai kesuksesan baik itu dalam karir maupun
keluarga meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Hal ini juga ditambah
dengan pemeran wanita utama yang juga menerima kebahagiaan dan dimanjakan
oleh cinta yang sempurna dari pemeran laki-laki (Huat & Iwabuchi, 2008). Hal ini
perlu diwaspadai karena remaja bisa saja belajar meniru perilaku-perilaku
romantis dalam drama tersebut atau remaja berharap agar pasangannya mirip
dengan karakter yang ada dalam drama tersebut.
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Remaja dapat meniru perilaku yang terdapat dalam drama dan perilaku
meniru ini dikenal dengan istilah observational learning. Awalnya, remaja
menaruh perhatian pada satu hal atau disebut sebagai proses atensi (Bandura,
2001) pada drama Korea. Hal ini karena drama Korea sendiri menyuguhkan
beberapa „pemanis‟ untuk menarik penontonnya seperti tampilan karakternya,
original soundtrack, jalan cerita, hingga adegan-adegan romantisnya. Sebenarnya
pada tahap ini remaja perlu berhati-hati dalam memilah informasi yang akan
ditiru. Hal ini mengingat bahwa pada masa remaja, remaja masih dalam tahap
kognitif operasional formal di mana pemikiran remaja masih didasari oleh banyak
kemungkinan dan idealisme sehingga mereka cenderung mengarah pada standar
yang ideal (Santrock, 2014).
Setelah tahap atensi, maka selanjutnya remaja mengolah informasi
tersebut dan menyimpannya (Bandura, 2001). Proses selanjutnya adalah
mengaplikasikan informasi tersebut ke dalam kehidupan nyata dengan
mempraktikkan konsep yang telah disimpan secara berulang-ulang menjadi suatu
keahlian. Perilaku ini juga dilakukan berdasarkan evaluasi mereka terhadap
informasi yang sebelumnya remaja lihat. Berangkat dari sinilah peneliti melihat
bahwa kompetensi remaja bisa terbentuk lewat proses belajar dari perilakuperilaku dalam drama Korea.
Selain meniru perilaku-perilaku dalam drama, remaja juga dapat memiliki
harapan bahwa pasangannya mirip seperti yang ada dalam drama. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang menyebutkan bahwa individu yang sering terpapar
tayangan romantis akan cenderung memiliki harapan bahwa pasangannya mirip
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seperti yang ada dalam tayangan tersebut (Banaag, Rayis, Malabanan, & Lopez,
2014). Selain itu, individu yang terpapar tayangan romantis juga berkaitan dengan
rendahnya komitmen akan hubungan romantis, rendahnya kepuasan dalam
hubungan, serta seringnya kecenderungan individu terlibat dalam konflik (Reizer
& Hetsroni, 2014). Terkait terlibat dengan konflik, sayangnya remaja percaya
bahwa konflik itu adalah hal yang negatif dan cenderung menggunakan cara yang
maladaptif ketika menghadapinya di mana hal ini sejalan dengan pernyataan
Kerpelman (2007). Hal tersebut menunjukkan salah satu indikator kompetensi
romantis yang rendah. Davila dan rekan (2017) menunjukkan bahwa individu
dengan kompetensi yang rendah cenderung menyelesaikan masalah dengan cara
yang kurang adaptif seperti memendam, memikirkan sesuatu secara berulang,
menghindari konflik, dan penggunaan obat-obatan. Perilaku-perilaku tersebut
diakibatkan dari regulasi emosi yang kurang baik padahal regulasi emosi sendiri
merupakan hal yang penting dalam kompetensi romantis karena merupakan aspek
kompetensi romantis itu sendiri (Davila et al., 2017).
Untuk bisa menanggulangi hal tersebut, remaja perlu strategi. Kompetensi
romantis sendiri sudah dikaitkan dengan pengalaman romantis (Davila et al.,
2009; Fletcher & Kerr, 2010), hubungan dengan orangtua (Kan, McHale, &
Crouter, 2008; Shulman, Davila, & Shachar-shapira, 2011; dan Kumar &
Mattanah, 2016) sehingga peran orang tua begitu penting dalam meningkatkan
kompetensi romantis remaja, serta dikaitkan dengan hubungan dengan saudara
(Doughty, Lam, Stanik, & McHale, 2015). Selain itu, kompetensi romantis sendiri
juga terkait secara tidak langsung dengan belas kasih diri melalui salah satu aspek
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kompetensi romantis, yaitu regulasi emosi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh
Yarnell dan Neff (2013) di mana remaja dengan belas kasih diri yang tinggi
berkaitan dengan rendahnya kekacauan emosi.
Belas kasih diri adalah upaya untuk mengurangi penderitaan akibat adanya
kegagalan maupun kekurangan dalam diri (Neff, 2003). Dengan berbelas kasih
pada diri, individu akan memberikan perhatian terhadap diri terkait pengalaman
yang menekan secara jelas namun seimbang sehingga tidak mendramatisasi dan
hanya berfokus pada aspek negatifnya saja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
menunjukkan bahwa individu dengan belas kasih diri yang tinggi akan cenderung
melihat sesuatu apa adanya (Allen & Leary, 2010; Leary, Tate, Adams, Batts
Allen, & Hancock, 2007). Inilah yang dapat menjelaskan mengapa individu
dengan belas kasih diri yang tinggi berkaitan dengan rendahnya kekacauan emosi
(Yarnell & Neff, 2013). Berdasarkan jabaran sebelumnya, maka peneliti ingin
mengetahui hubungan antara belas kasih diri dan kompetensi romantis pada
remaja penonton drama Korea.
Sebelumnya telah disebutkan bahwa penelitian ini tidak hanya menarik
bagi peneliti namun juga penting bagi remaja, orang tua, teman sebaya dan
komunitas ilmuwan psikologi. Pentingnya penelitian ini bagi remaja juga telah
dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti ingin menjelaskan pentingnya
penelitian ini bagi orang tua. Hal ini berangkat dari pernyataan Davila yang
mengemukakan bahwa remaja perlu memiliki dan meningkatkan kompetensi
romantisnya bahkan seharusnya diajarkan ketika mereka belum memasuki
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hubungan romantis (Davila et al., 2017). Setelah itu, selanjutnya peneliti juga
ingin menjelaskan pentingnya penelitian ini bagi komunitas ilmuwan psikologi.
Sebagaimana remaja punya peran penting terhadap perkembangan dirinya
sendiri, ternyata orangtua dan teman sebaya pun memiliki peran yang tidak kalah
pentingnya. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah penelitian di mana keterlibatan orang
tua (keterbukaan, penerimaan, dan pemberian aturan) berkaitan dengan tingginya
kepuasan hubungan (Auslander, Short, Succop, & Rosenthal, 2009; Kan et al.,
2008) dan tingginya kesempatan untuk mengalami pengalaman romantis yang
positif (Kan et al., 2008). Akan tetapi, orang tua bisa saja kehilangan kesempatan
untuk mengajarkan atau melatih remaja sejak awal jika memandang pacaran
sebagai hal yang negatif padahal kompetensi romantis yang tinggi berkaitan
dengan hal-hal positif. Kompetensi romantis yang tinggi berkaitan dengan
kemampuan untuk membuat keputusan dengan baik (Davila et al., 2017) dan
cenderung terjaga dari gejala depresi dan kecemasan (Davila et al., 2017; Stround
& Davila, 2008).
Terakhir, penelitian ini juga penting bagi komunitas ilmuwan Psikologi
karena jarangnya penelitian yang secara persis mengulas tentang kompetensi
romantis pada remaja di Indonesia. Di Indonesia, penelitian mengenai kepuasan
hubungan romantis sendiri telah dikolerasikan dengan pengungkapan diri
(Wihadi, 2013) di mana semakin banyak pengungkapan diri yang dilakukan
remaja, semakin tinggi kepuasan hubungannya. Sedangkan penelitian mengenai
kompetensi romantis sendiri lebih banyak dilakukan di luar Indonesia.
Kompetensi romantis berhubungan dengan rendahnya kemunculan gejala depresi
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(Davila et al., 2017; Stroud & Davila, 2008), meningkatnya kualitas pengambilan
keputusan dan meningkatnya kepuasan terhadap hubungan dan hidupnya (Davila
et al., 2017). Selain itu penelitian lain menunjukkan bahwa kompetensi romantis
sebagai mediator penting yang berhubungan dengan meningkatnya kemampuan
untuk melakukan penyesuaian psikologis (Kumar & Mattanah, 2016).
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk meneliti
kompetensi romantis.

B. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini sebatas mencari tahu korelasi antara belas kasih terhadap diri
dan kompetensi romantis pada remaja penonton drama Korea di Yogyakarta. Hal
ini berarti penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sampel berupa remaja
penonton drama Korea di beberapa sekolah maupun masyarakat umum di
Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu korelasi antara belas
kasih terhadap diri dan kompetensi romantis pada remaja penonton drama Korea
di Yogyakarta.
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D. Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, yaitu: Apakah
hubungan antara belas kasih terhadap diri dan tingkat kompetensi romantis pada
remaja penonton drama Korea di Yogyakarta?

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi remaja.
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan remaja mengenai
kompetensi romantis dan dinamikannya dalam kehidupan sehingga remaja
dapat mulai menyadari bahwa kompetensi romantis merupakan bagian
penting dalam hidupnya yang perlu ditingkatkan.
2. Bagi orangtua dan keluarga.
Penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk orang tua bahwa
ketika remaja memutuskan untuk memulai hubungan romantis, kompetensi
romantis perlu ditingkatkan. Pada akhirnya, orang tua dan keluarga dapat
berperan untuk mengingkatkan kompetensi romantis anak mereka dengan
cara mengajarkannya baik secara langsung maupun tidak.
3. Bagi komunitas ilmuwan psikologi.
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi
perkembangan

dan

sosial.

Kontribusi

tersebut

dalam psikologi
berupa

tambahan

pengetahuan mengenai kompetensi romantis pada remaja terutama di
Indonesia.
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LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengantar
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori dan penelitian-penelitian yang
dapat menggambarkan hubungan belas kasih diri dan kompetensi romantis pada
remaja penonton drama Korea. Pertama penelitian ini akan diawali dengan
penjelasan terkait remaja penonton drama Korea. Dinamika psikologi remaja
penonton drama Korea akan dijelaskan berdasarkan perspektif psikologi
perkembangan dan psikologi sosial. Pada psikologi perkembangan, dinamika
remaja akan dibahas berdasarkan rentang usia dan tugas perkembangannya.
Sedangkan, dalam perspektif psikologi sosial, remaja penonton drama Korea akan
dibahas melalui teori observational learning dan teori parasosial. Setelah
membahas remaja penonton drama Korea, pada bab ini peneliti juga akan
menjabarkan kompetensi romantis mulai dari definisi, aspek-aspek, faktor yang
mempengaruhi dan menghambat, hingga dinamika kompetensi romantis itu
sendiri. Setelah itu, peneliti mencoba untuk mendinamikakan kompetensi
romantis pada remaja penonton drama Korea. Selain kompetensi romantis, belas
kasih diri juga akan dibahas dengan cara yang sama.
Setelah remaja penononton drama Korea, kompetensi romantis, dan belas
kasih pada diri kemudian peneliti mencoba untuk mendinamikakan hubungan
kedua variabel ke dalam subbab „Hubungan Belas kasih Diri dan Kompetensi
Romantis pada Remaja Penonton Drama Korea‟. Setelah itu, peneliti mencoba
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untuk merangkum keseluruhan pembahasan ke dalam narasi kerangka konseptual
yang juga dibantu dengan skema sederhana. Pada akhirnya, pembahasan dalam
bab ini akan diakhiri dengan hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini.

B. Remaja Penonton Drama Korea
1. Perspektif Perkembangan
Dinamika psikologis remaja dapat dijelaskan dari dua perpektif, yaitu
perspektif psikologi perkembangan dan perspektif psikologi sosial.
Berdasarkan

perspektif

psikologi

perkembangan,

peneliti

akan

membahasnya berdasarkan rentang usia, tugas perkembangan, dan proses
kognitif. Masa remaja dimuali dari usia 11-13 tahun dan berakhir pada usia
17-22 tahun (Santrock, 2012). Penelitian ini akan berfokus pada remaja
akhir, yakni berusia 17-22 tahun. Di sisi lain, remaja memiliki tugas
perkembangan yang perlu dicapai sebagai persiapan menuju kematangan
atau memasuki masa dewasa (Havighurst, 1953). Havighurst (1953)
mengajukan sepuluh tugas perkembangan remaja: 1) mencapai kepuasan
relasi dengan teman sebaya baik dengan lawan jenis maupun tidak, 2)
mencapai peran gender dalam masyarakat, 3) menerima diri secara fisik
dan menjaganya secara efektif, 4) mencapai kemandirian dan kematangan
emosional, 5) mempersiapkan diri untuk mandiri dalam ekonomi, 6)
mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, 7) mempersiapkan diri
untuk pernikahan dan memiliki keluarga baru, 8) mengembangkan
kemampuan intelektual dan konsep mengenai diri sebagai warga negara, 9)
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mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab, dan 10) menganut nilai
dan norma sebagai pedoman dalam berperilaku. Salah satu tugas
perkembangan di atas, yaitu mencapai kepuasan relasi dengan sebaya
terutama lawan jenis merupakan perhatian penelitian ini. Relasi yang
dimaksud bisa saja berupa pertemanan tetapi tidak menutup kemungkinan
bahwa remaja juga menjalani hubungan romantis. Akan tetapi, penelitian
ini lebih merujuk pada hal yang perlu dimiliki para remaja untuk
membantu mereka mencapai kepuasan relasi tersebut, yaitu kompetensi
romantis.
Pengalaman terkait hubungan romantis biasanya dimulai pada masa
remaja akhir di mana individu mulai menetapkan hubungan romantis
(Furman & Wehner, 1994). Sejalan dengan hal tersebut, Havighurst (1953,
p. 153) mencantumkan bahwa kepuasan individu terhadap relasinya akan
membantu mereka untuk bisa mempersiapkan diri menuju pernikahan dan
membangun keluarga baru (salah satu tugas perkembangan remaja
lainnya). Hal ini karena dalam mencapai kepuasan relasi itu sendiri remaja
akan

dihadapkan

pada

pengalaman-pengalaman

terkait

hubungan

romantis. Dari situlah remaja akan belajar tentang hubungan romantis yang
kemudian dapat membantunya mempersiapkan diri untuk pernikahan di
masa mendatang.
Tentunya untuk mencapai kepuasan hubungan romantis, remaja perlu
strategi untuk mencapainya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan
kompetensi romantis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan
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bahwa kompetensi romantis berhubungan dengan kepuasan dalam
hubungan (Davila et al., 2017). Dari sinilah kompetensi romantis berperan
penting untuk remaja karena membantu mereka melaksanakan tugas
perkembangan, yaitu mencapai kepuasan relasi dengan teman sebaya
terutama yang berlawanan jenis.
Selain berdasarkan usia dan tugas perkembangannya, masa remaja
juga dibahas berdasarkan proses kognitifnya. Berdasarkan teori Piaget,
remaja memasuki tahap operasional formal di mana remaja dapat berpikir
secara lebih abstrak sehingga memungkinkan mereka untuk membentuk
hipotesis dan mencari penjelasan logis mengenai hal tersebut (Santrock,
2014). Selain itu, pada tahap ini pula pikiran remaja didasari oleh banyak
kemungkinan dan idealisme. Remaja cenderung berspekulasi secara ideal
mengenai kualitas yang mereka inginkan dalam diri mereka dan juga orang
lain. Terkadang pemikiran semacam ini mengarahkan remaja untuk
membandingkan diri mereka dengan standar yang ideal. Terkadang,
mereka juga membayangkan fantasi mengenai kemungkinan di masa
depan.
2. Perspektif Sosial
Pada zaman global dengan akses informasi yang mudah dan cepat
seperti sekarang ini remaja dapat dengan mudah membentuk dasar
kehidupannya dari penggunaan media massa (Banaag et al., 2014). Bahkan
beberapa remaja menjadikan media massa sebagai sebuah patokan untuk
melihat di mana remaja tersebut berada saat ini. Banyak media massa
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tersebut juga menyuguhkan berbagai jenis program yang dapat membuat
remaja tertarik, salah satunya adalah drama Korea dengan tema romantis.
Sebagaimana diketahui bahwa gelombang budaya Korea atau lebih
dikenal sebagai Korean Wave telah merambah hingga Indonesia. Salah
satu yang dibawa Korean Wave, yakni drama Korea juga populer saat ini
dan banyak orang yang menaruh perhatian, tidak terkecuali remaja.
Beberapa drama Korea menyuguhkan romantisme antara „pangeran‟ dan
„cinderella‟ di mana sang wanita akan mendapat cinta dari laki-laki yang
selalu hadir untuk sang wanita (Huat & Iwabuchi, 2008). Drama korea
dengan genre romantis berarti menunjukkan dan menonjolkan aspek-aspek
atau nilai-nilai romantis dalam kehidupan. Hal ini karena genre digunakan
untuk membantu mengidentifikasi sebuah tayangan serta nilai-nilai dan
aspek-aspek yang ingin ditonjolkan dari kehidupan nyata (Cohen &
Weimann, 2000). Cohen dan Weimann (2000) sendiri menyatakan bahwa
keyakinan dan pemikiran individu dapat terpengaruh jika terus-terusan
terpapar tayangan dengan tema romantis lewat media (Banaag et al., 2014)
dan kemudian memungkinkan proses tersebut untuk mempengaruhi
kompetesi romantis mereka. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini,
peneliti ingin membahas dinamika psikologis remaja yang menonton
drama Korea dalam sudut padang teori observational learning dan
parasosial.
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a. Observational Learning
Telah diketahui bahwa kompetensi romantis dapat dilatih dan
diajarkan (Davila, et. al., 2017). Remaja dapat belajar lewat pengamatan
mereka terhadap hubungan antar orangtua (Kumar & Mattanah, 2016) dan
saudara lawan jenis (Doughty et al., 2015). Hal ini karena para remaja
mengamati dan belajar bagaimana orang tua menjalani hubungan mereka
yang kemudian memberikan kesempatan remaja untuk menerapkannya
dalam hubungan romantisnya. Dalam psikologi sosial, proses belajar ini
dikenal dengan modelling atau observational learning. Bandura (1986,
2001) menunjukkan bahwa observational learning terdiri dari beberapa
proses, yakni proses atensi, retensi, produksi perilaku, dan motivasi.
Pada

proses

atensi,

individu

menentukan

untuk

mengamati

konsekuensi dari perilaku model serta memilih informasi yang akan
diambil dalam proses tersebut (Bandura, 2001). Proses ini melibatkan
kemampuan kognitif, prasangka, dan nilai-nilai yang berasal dari individu
itu sendiri. Individu akan cenderung berfokus pada perilaku-perilaku yang
menimbulkan hasil yang menguntungkan sedangkan yang tidak akan
diabaikan oleh individu. Proses yang kedua adalah retensi di mana
individu mengubah dan membentuk kembali informasi yang telah dipilih
ke dalam skema atau konsep yang kemudian dapat disimpan dalam
memori (Bandura, 2001). Proses ini mengakibatkan individu untuk
menampilkan konsep yang baru terkait kejadian sebenarnya karena baik
dalam proses atensi dan retensi, individu secara aktif membentuk dan
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mengatur kembali informasi. Perlu diingat bahwa proses ini melibatkan
prasangka dan afeksi.
Selanjutnya adalah proses memproduksi perilaku. Pada proses ini,
konsep yang sebelumnya telah disimpan, dijadikan dasar untuk
membentuk sebuah perilaku (Bandura, 2001). Dalam proses ini, individu
tidak langsung mengimplementasikan konsepnya dalam perilaku-perilaku
mayor melainkan mengimplementasikannya ke dalam aktivitas yang lebih
abstrak atau luas. Individu akan membutuhkan beberapa percobaan dan
evaluasi sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan dan
pengulangan perilaku. Hal ini mengakibatkan individu dapat menghasilkan
beberapa macam keahlian yang lebih bervariasi. Proses terakhir adalah
proses motivasi.
Proses motivasi dapat menjelaskan alasan tidak semua orang
melakukan (meniru) apa yang sudah mereka amati dari model. Terdapat
tiga bentuk motivasi yang mempengaruhi proses observational learning:
langsung, melalui perwakilan, dan produksi dari diri sendiri (Bandura,
2001). Pertama, motivasi langsung berarti konsekuensi yang dirasakan
individu sebagai akibat dari meniru mempengaruhi keputusan individu
untuk mengulangi lagi perilaku yang telah ditiru. Kedua, melalui
perwakilan berarti individu memutuskan untuk melakukan pengulangan
berdasarkan pengamatan individu terhadap konsekuensi yang diterima
oleh model. Ketiga, sikap individu (menerima atau mencela diri) terhadap
diri mereka ketika meniru perilaku model mempengaruhi keputusan
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individu untuk mengulangi kembali perlaku model. Hal ini menyebabkan
individu hanya akan melanjutkan perilaku yang meningkatkan harga diri,
bermakna, dan bernilai lebih untuk diri mereka (Bandura, 2009).
Drama Korea bertema romantis sebagai salah satu program yang
teradapat dalam arus gelombang Korea saat ini menyuguhkan beberapa
adegan terkait dengan hubungan romantis baik positif maupun negatif.
Remaja sebagai salah satu penontonnya dapat meniru adegan-adegan
tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa melalui media saat ini,
remaja berkesempatan untuk meniru sehingga mereka mendapat informasi
yang luas mengenai nilai dan norma, cara berpikir, hingga pola perilaku
yang baru (Bandura, 2001; 2009). Jika remaja merasa bahwa dengan
meniru perilaku romantis dari drama Korea memberikan penguatan untuk
mereka, maka perilaku dan pola pikir remaja terkait hubungan romantis
akan semakin kuat dipengaruhi oleh drama Korea yang mereka tonton. Hal
ini sesuai dengan pernyataan Bandura (1986) bahwa pengaruh modeling
yang kuat dapat secara terus menerus mengubah perilaku, pola pikir, reaksi
emosional, dan evaluasi dari pengamat itu sendiri. Selain itu telah
disebutkan juga di awal bahwa individu cenderung meniru perilaku yang
meningkatkan

harga

diri

mereka

atau

memiliki

konsekuensi

menguntungkan baik bagi model maupun individu itu sendiri (Bandura,
2001; 2009).
Pada awalnya, remaja yang menonton drama Korea bertema romantis
akan meniru perilaku karakter dalam drama jika perilaku tersebut
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menguntungkan bagi karakter. Selain itu, remaja yang menonton drama
Korea juga dapat didorong oleh penampilan para karakter yang menarik.
Pada saat seperti itu, proses atensi terjadi (Bandura, 1986; 2001). Remaja
akan mulai mengamati perilaku karakter dalam drama terkait hubungan
romantis. Setelah proses atensi terjadi, selanjutnya adalah penyimpanan
informasi ke dalam memori. Akan tetapi sebelumnya informasi yang telah
didapat kemudian diolah terlebih dahulu sebelum menjadi konsep
(Bandura, 1986; 2001). Setelah menjadi konsep, selanjutnya remaja
mengimplementasikan konsep tersebut ke dalam perilaku. Di sini, remaja
tidak hanya melakukan perilaku tersebut sekali namun berkali-kali.
Dengan kata lain, remaja melakukan pengulangan dan beberapa percobaan
yang juga disertai dengan evaluasi terhadap perilakunya. Selain itu, remaja
juga cenderung membandingkan perilaku berdasarkan konsepnya dengan
konsep milik karakter dalam drama. Terakhir terdapat motivasi yang
menentukan apakah remaja akan tetap meniru perilaku atau tidak
(Bandura, 2009). Jika perilaku yang ditirunya memberikan keuntungan
baik untuk remaja tersebut maupun karakter dalam drama, maka remaja
tersebut akan melakukan pengulangan perilaku. Perilaku terkait hubungan
romantis yang berulang-ulang, kemudian dapat membentuk kompetensi
romantis remaja tersebut.
b. Parasosial
Menurut Horton dan Wohl (1956), hubungan parasosial merupakan
sebuah hubungan di mana individu terikat dalam sebuah interaksi dengan
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figur media. Tidak seperti identifikasi, dalam hubungan parasosial,
individu tidak memilih karakter favorit mereka secara khusus lalu meniru
perilaku mereka namun memilih karakter yang menurut mereka dapat
dijadikan teman, pasangan romantis, maupun sosok lainnya. Hal ini juga
memungkinkan individu merasa memiliki hubungan yang dekat dengan
karakter atau figur media sehingga individu cenderung menanggapi figur
media atau karaker sebagai sesosok teman, pasangan romantis, maupun
sosok apapun sesuai dengan imajinasi individu tersebut (Cohen, 1999;
Tian & Hoffner, 2010).
Selain itu, hubungan parasosial akan terus berlanjut bahkan setelah
individu selesai menonton. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa
hubungan parasosial dapat meningkat karena adanya interaksi tidak
langsung seperti melalui telepon dan media sosial (e.g. instagram, twitter)
(Giles, 2009). Hal tersebut memungkinkan hubungan parasosial dapat
mempengaruhi sikap dan perilaku individu secara kuat (Tian & Hoffner,
2010). Parasosial sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari ilmu
komunikasi namun secara perlahan menarik perhatian para peneliti
psikologi sosial (Giles, 2009) di mana penonton disebut sebagai salah satu
pengguna media (media user), sedangkan selebriti atau karakter dalam
sebuah tayangan disebut sebagai figur media (media figure) (Giles, 2009,
p.279).
Romantisme merupakan tema yang umum dalam media saat ini
termasuk drama (Jin & Kim, 2015). Dalam menonton drama Korea
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individu akan melihat bahwa kehidupan sehari-hari akan mirip dengan apa
yang ditayangkan sehingga individu tersebut akan mudah terpengaruh. Hal
tersebut didukung dengan penemuan bahwa individu yang menonton
drama dalam intensitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat parasosial
yang tinggi kemudian membentuk keyakinan akan romantis yang tinggi
pula (Jin & Kim, 2015).
Perlu diketahui bahwa cerita romantis dan keyakinan akan romantisme
akan dengan mudah muncul berkali-kali dalam pikiran individu-individu
yang sering menonton drama karena juga didukung oleh hubungan
parasosial yang juga berkembang dan fokus individu terhadap aspek
positif hubungan romantis dalam sebuah tayangan. Hal ini mengingat
bahwa dalam drama bertemakan romantis sekalipun, aspek negatif seperti
pertikaian, perselingkuhan atau pengkhianatan, dan lain sebagainya juga
ditayangkan (Jin & Kim, 2015). Penjelasan lainnya adalah individu dengan
parasosial yang lebih tinggi cenderung membayangkan interaksi dengan
karakter atau cerita dalam drama sehingga membantu mereka untuk
terlibat secara lebih dibandingkan dengan individu yang tidak terlalu
terikat dengan parasosial.
Keyakinan romantis dalam cara tertentu mampu mempengaruhi
kompetensi romantis seseorang. Remaja yang menonton drama Korea
cenderung menggabungkan nilai yang terdapat dalam tayangan tersebut ke
dalam kehidupan nyata mereka. Selain itu penelitian oleh Banaag dan
rekannya (2014) menunjukkan bahwa remaja yang sering menonton
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program

tayangan

bertema

romantis

cenderung

mengharapkan

pasangannya untuk berperilaku sama seperti yang terdapat dalam tayangan
tersebut.

3. Remaja Penonton Drama Korea
Remaja dengan rentang usia 11-22 tahun (Santrock, 2012) merupakan
masa yang penting sebelum menuju kematangan di masa dewasa. Sejalan
dengan hal tersebut, remaja memiliki tugas perkembangan sehingga
remaja siap untuk masuk ke masa dewasa (Havighurst, 1953). Salah satu
tugas perkembangan yang penting adalah mencapai kepuasan relasi
dengan teman sebaya baik dengan teman lawan jenis maupun yang sama.
Untuk mencapai kepuasan relasi dengan lawan jenis, sebelumnya
remaja akan menghadapi berbagai pengalaman yang kemudian juga dapat
membentuk kompetensi romantis. Kompetensi romantis berperan penting
dalam perkembangan remaja. Hal ini karena remaja yang berkompeten
secara romantis cenderung memiliki kemampuan untuk mengambil
keputusan dalam hubungan secara lebih baik yang kemudian dapat
mengantar remaja ke dalam kepuasan hubungan (Davila et al., 2017).
Selain lewat pengalamannya sendiri, remaja juga dapat membentuk
kompetensi romantis lewat pengamatan dan hasil belajarnya sendiri.
Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang, informasi
dapat dicapai dengan mudah dan cepat. Remaja yang mulai mengenal
hubungan romantispun mulai mencari tahu infromasi terkait hubungan
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romantis lewat media massa dan program-program yang ditawarkan.
Bahkan beberapa menggunakan media massa sebagai patokan (Banaag et.
al., 2014). Salah satu program yang populer dan digemari oleh remaja saat
ini adalah drama Korea bertema romantis.
Awalnya remaja yang tertarik dengan drama Korea terdorong untuk
mengamati perilaku para pemeran utamanya ketika memerankan sebuah
karakter. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bandura (1986; 2001) bahwa
individu memilih untuk berfokus pada suatu informasi jika individu
tersebut tertarik. Pada tahap ini proses kognitif juga terlibat. Pada masa
remaja proses kognitif mereka telah memasuki tahap operasional di mana
pikiran remaja didasari oleh banyak kemungkinan dan idealisme
(Santrock, 2014). Hal ini menyebabkan remaja berpikir secara ideal
mengenai informasi-informasi yang mereka tangkap termasuk bagaimana
kualitas yang mereka inginkan dalam diri dan orang lain (Santrock, 2014)
termasuk tayangan-tayangan romantis dalam drama Korea.
Kemudian informasi yang telah diamati dibentuk menjadi konsep
yang disimpan ke dalam memori (Bandura, 1986; 2001). Konsep yang
telah disimpan kemudian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam
bentuk perilaku. Remaja membandingkan perilakunya dengan konsep asli
dari karakter sekaligus melakukan perilaku yang ditiru secara berulangulang dan melakukan beberapa kali percobaan serta evaluasi. Pengulang
perilaku terkait hubungan romantis inilah yang kemudian membentuk
kompetensi romantis. Akan tetapi, pengulangan kemungkinan kecil terjadi
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jika tidak ada yang memotivasi remaja tersebut. Hal yang dapat
memotivasi remaja untuk terus melakukan perilaku yang ditiru adalah jika
perilaku yang ditiru menguntungkan karakter atau menguntungkan
individu itu sendiri (Bandura, 2009).
Selain observasional learning, teori parasosial juga dapat menjelaskan
terbentuknya kompetensi romantis. Remaja yang memiliki parasosial yang
tinggi dengan karakter atau cerita cenderung mengembangkan keyakinan
romantis. Penelitian oleh Banaag dan rekannya (2014) menunjukkan
bahwa remaja cenderung berharap agar pasangannya juga melakukan hal
yang sama seperti dalam drama. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi
perilaku individu dalam berpacaran.

C. Kompetensi Romantis
1. Definsi Kompetensi Romantis
Kompetensi romantis merupakan kemampuan seorang individu dalam
menegosiasi situasi yang menekan terkait hubungan romantis dengan
menyadari diri sendiri dan orang lain, serta dengan mengatur emosi terkait
situasi tersebut (Davila et al., 2010). Konsep mengenai kompetensi
romantis disusun oleh Davila berdasarkan tiga teori, yakni teori sosialkognitif, teori kelekatan, dan teori regulasi emosi (Davila et al., 2010;
2017). Dari ketiga teori tersebut, Davila merumuskan kompetensi romantis
yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, kompetensi romantis merupakan
kemampuan untuk memahami bahwa pengalaman terkait hubungan
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romantis merupakan proses belajar. Proses belajar tersebut dapat dicapai
jika individu memahami bahwa setiap penyebab akan ada akibatnya.
Kedua, kompetensi romantis merupakan kemampuan individu untuk
menyadari bahwa masing-masing individu memiliki kebutuhan yang sama
pentingnya. Oleh sebab itu, individu perlu melibatkan perilaku yang
menunjukkan perhatian dan penghargaan sehingga kebutuhan dari kedua
pihak dapat bertemu atau terpenuhi. Ketiga, kompetensi romantis
merupakan kemampuan individu untuk mengatur emosinya terutama
emosi yang menekan. Emosi cukup mempengaruhi individu dalam
mencapai keputusan. Mengatur emosi-emosi yang menekan dapat
membuat individu untuk menjaga keutuhan dan perasaan positif mengenai
dirinya sehingga individu tersebut dapat mengambil keputusan dengan
baik terkait hubungan romantis. Berdasarkan penjabaran di atas, Davila
menunjukkan bahwa dalam kompetensi romantis perlu adanya insight,
mutualitas, dan regulasi emosi yang dimiliki oleh individu.

2. Aspek-aspek Kompetensi Romantis
a. Insight
Insight merupakan kemampuan untuk memikirkan diri sendiri, orang
lain, dan hubungan dalam sikap yang menunjukkan kesadaran akan
kebutuhan, tujuan, dan motivasi diri sendiri dan pasangan serta dampaknya
terhadap orang lain; kesadaran akan sebab dan akibat atas perilaku; dan
kemampuan untuk belajar dari pengalaman (Davila, 2017). Ketika individu
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menjalani hubungan dengan pendekatan ini, mereka akan mampu untuk
menjalani hubungan dengan terbuka dengan penuh rasa ingin tahu. Selain
itu, muncul keinginan untuk memahami, kepekaan untuk mengetahui apa
yang baik untuk mereka terkait hubungan dan menunjukkan kepercayaan
diri akan keputusan mereka. Individu yang menjalankan hubungan dengan
insight juga melibatkan proses belajar lewat kesalahan yang dilakukan
dalam hubungan sehingga mengarahkan individu pada perubahan perilaku.
Hal ini karena ketika memasuki hubungan, individu memiliki konsepsi dan
ekspektasi sebelumnya yang didasarkan pada pengalaman yang serupa di
masa lalu. Selain itu, hubungan interpersonal selain pacaran juga
mempengaruhi konsepsi dan ekspektasi individu tersebut ketika akan
memasuki hubungan romantis (Furman & Wehner, 1994)
Insight yang rendah ditunjukkan ketika individu kurang merefleksikan
efek negatif dari sebuah perilaku sehingga cenderung menyalahkan orang
lain atas kesalahannya sendiri (Davila et al., 2017). Selain itu, individu
kurang berusaha untuk belajar dari kesalahan sehingga mengulangi lagi
pola perilaku yang salah meskipun sebenarnya individu tersebut tidak
menginginkan hal tersebut. Individu dengan insight yang rendah
cenderung berada dalam sebuah hubungan karena adanya ekspektasi
maupun tekanan dari teman sebaya (Davila et al., 2017).
b. Mutualitas
Mutualitas berarti mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri dan
orang lain serta berusaha untuk memaksimalkan manfaat dari kedua pihak.
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Dalam praktiknya, mutualitas berarti mengambil tindakan yang melibatkan
kebutuhan kedua pihak menyadari bahwa kebutuhan kedua pihak sama
pentingnya, dan memastikan kebutuhan kedua pihak terpenuhi. Dengan
memiliki

mutualitas,

individu

dapat

bersikap

asertif

terhadap

kebutuhannya sekaligus tanggap terhadap kebutuhan pasangan, dan
keduanya dapat mempertimbangkan kedua kebutuhan ketika akan
mengambil sebuah keputusan. Ketika sebuah hubungan mutual, kedua
pihak akan merasa dihargai dan dipedulikan (Davila et al., 2017).
Mutualitas dalam teori sosial-kognitif terkait hubungan interpersonal
dikenal dengan istilah IPCS (Interpersonal Cognitive Problem-Solving).
Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk melihat (Shure & Spivack,
1982) berbagai kemungkinan solusi pada sebuah masalah tanpa
menghakimi atau menyaring solusi-solusi tersebut. Selain itu, kemampuan
ini

berhubungan

dengan

bagaimana

individu

mempertimbangkan

konsekuensi keputusan atau tindakan yang dilakukan terhadap dirinya dan
juga orang lain. Terakhir, individu juga menjabarkan tahap demi tahap hal
yang perlu untuk

menghadirkan solusi

atas

masalah hubungan

interpersonal yang ada.
Mutualitas yang rendah ditunjukkan dalam perilaku individu yang
mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri (Davila et al., 2017).
Bahkan individu dengan mutualitas yang rendah cenderung sering
melakukan apa yang pasangannya inginkan sehingga pasangannya tersebut
merasa senang sedangkan di saat yang sama individu mengabaikan
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kebutuhannya sendiri. Di sisi lain, individu dengan mutualitas yang rendah
juga ditunjukkan ketika indvidu kurang mempertimbangkan kebutuhan
kedua pihak dalam sebuah pengambilan keputusan.
c. Regulasi Emosi
Regulasi emosi merupakan kemampuan untuk mengatur emosi-emosi
sebagai reaksi atas pengalaman-pengalaman terkait hubungan (Davila et
al, 2017). Dalam praktiknya, ketika seseorang melibatkan regulasi emosi
yang

sehat,

individu

tersebut

akan

menyadari

emosi-emosinya,

mengekspresikannya secara adaptif, menoleransi perasaan yang tidak
nyaman, dan menjaga hubungan tetap dalam perspektif. Selain itu,
individu juga berpikir secara lebih jelas terhadap keputusan dan
tindakannya, menjaga komitmen dan penghargaan terhadap diri atas
kebutuhan-kebutuhan dalam menghadapi situasi sulit terkait hubungan
(Davila et al, 2017).
Regulasi emosi yang sehat juga berarti mampu untuk mengintegrasi
emosi, misalnya mampu merasa marah dan sedih, atau bahagia dan sedih
secara bersamaan (Cole, Michel, & Teti, 1994). Hal ini menjadi penting
karena dalam hubungan, individu mungkin akan merasa sangat menyukai
seseorang meskipun saat itu individu tersebut juga merasa marah, atau
individu akan tetap merasa berharga disaat individu juga merasa kecewa
atau malu. Selain itu, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Davila,
regulasi emosi menurut Cole dan rekan (1994) yang sehat atau adaptif
berarti individu mampu untuk memberi label, menggambarkan, dan
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memahami perasaan dirinya yang juga diimbangi dengan komunikasi yang
saling mendukung satu sama lain.
Individu dengan regulasi emosi yang kurang baik cenderung
menanggapi hal yang tidak disukai dengan emosi yang meledak-ledak
seperti membentak atau menangis (Davila et al., 2017). Sejalan dengan hal
tersebut, individu juga cenderung mengatasi masalah dengan cara yang
kurang adaptif seperti merenung berlebihan, memendam, menghindari
konflik, dan bahkan penggunaan obat-obat terlarang.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Romantis
Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi
romantis, baik itu menghambat maupun mendukung. Faktor-faktor ini
disarikan dari beberapa penelitan oleh Kumar dan Mattanah (2016);
Shulma, Davila, dan Shachar-shapira (2011); Kan dan rekan (2008); serta
Doughty dan rekan (2015).
a.

Pengalaman dalam Hubungan Romantis
Davila dalam penelitiannya menyebutkan bahwa skor kompetensi

romantis memiliki hubungan dengan pengalaman dalam hubungan
romantis dan juga keterlibatan individu dalam hubungan (Davila et al.,
2009). Hal ini berarti kompetensi romantis bisa saja berkembang seiring
dengan semakin banyaknya pengalaman remaja dalam hubungan romantis.
Selain itu, penjelasan lainnya adalah individu yang berada dalam
hubungan yang sudah berlangsung lama cenderung memilih untuk dinilai
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berdasarkan penilaian yang realistik meskipun itu menyakitkan (Fletcher
& Kerr, 2010). Hal tersebut berarti masing-masing pihak dalam sebuah
hubungan menunjukkan insight dalam hubungan mereka di mana individu
tersebut memikirkan konsekuensi positif dari sebuah keasertifan. Selain
itu, hal tersebut juga membantu individu untuk memahami dirinya terkait
hubungan romantis.
b.

Hubungan dengan Orangtua
Kehadiran orang tua sebagai agen sosial terdekat dapat mempengaruhi

kompetensi romantis. Telah diketahui sebelumnya bahwa kompetensi
romantis sendiri dapat diajarkan oleh orangtua secara tidak langsung
melalui hubungan antar orangtua itu sendiri. Hal ini karena remaja belajar
terkait hubungan romantis lewat pengamatan terhadap hubungan romantis
orangtuanya. Anak yang berasal dari keluarga yang orangtuanya
mengalami perceraian cenderung mempelajari hubungan romantis dari sisi
yang negatif dari orangtua mereka. Hal ini mempengaruhi mereka dalam
berelasi romantis dengan orang lain (Kumar & Mattanah, 2016). Di sisi
lain tipe kelekatan dengan orang tua juga berhubungan dengan kompetensi
romantis remaja. Remaja yang memiliki keletakan yang aman dengan
orang tuanya cenderung memiliki kompetensi romantis yang tinggi
sehingga hal ini dapat mengantar remaja ke dalam penyesuaian psikologis
yang baik (Kumar & Mattanah, 2016).
Keterlibatan orang tua terutama ibu dalam hubungan romantis remaja
juga mempengaruhi hubungan romantis (Shulman et al., 2011). Ibu yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

34

cenderung menunjukkan dukungan yang realistis terhadap hubungan
romantis dapat membantu remaja dalam meningkatkan kompetensi
romantisnya. Selain itu, pentingnya peran ibu dalam kompetensi romantis
remaja juga terlihat dalam kepercayaan ibu terhadap kemampuan remaja.
Remaja akan terbantu untuk meningkatkan kompetensi romantis jika ibu
melihat bahwa remaja tersebut dapat mengatasi tugas perkembangannya
termasuk berelasi dengan lawan jenis.
Remaja cenderung mempersepsikan bahwa ia memiliki pengalaman
romantis yang baik ketika orangtua tidak terlibat dalam hubungan
romantisnya namun dalam konteks bahwa remaja tersebut kurang
menghabiskan waktu dengan orang tua dan cenderung memiliki konflik
dengan orang tua (Kan et al., 2008). Selain itu, hal tersebut juga belaku
jika remaja tersebut menghabiskan banyak waktu dengan orang tua namun
tidak tidak terlalu terlibat konflik dengan orang tua. Akan tetapi, orang tua
yang terlibat dengan hubungan romantis remajanya cenderung tidak
mengubah apapun.
c. Hubungan dengan Saudara
Selain orang tua, saudara juga merupakan agen sosial terdekat yang
dapat berperan dalam kompetensi romantis remaja. Remaja yang memiliki
konflik dengan saudaranya berhubungan dengan tingkat kompetensi
romantis (Doughty et al., 2015). Hal ini karena konflik tanpa coping yang
tepat dapat menurunkan kualitas hubungan dengan saudaranya. Selain itu,
remaja yang memiliki saudara lawan jenis dapat memiliki kesempatan
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untuk belajar mengenai hubungan romantis lewat interaksi dengan
saudaranya, yakni tukar pendapat dan perspektif terkait hubungan
romantis. Selain itu, remaja juga dapat belajar lewat pengamatan dan
interaksi dengan teman saudaranya.

4. Proses dan Dampak Kompetensi Romantis
Kompetensi romantis merupakan hal yang dapat meningkat maupun
menurun. Beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat
mempengaruhi kompetensi romantis, yaitu hubungan dengan orangtua dan
saudara. Keterlibatan orangtua seperti pemberian dukungan dan adanya
kepercayaan ibu terhadap kemampuan anaknya untuk berhubungan
romantis dapat memberikan kesempatan anak untuk belajar mengenai
hubungan romantis (Shulman et al., 2011). Hal ini berlaku jika hubungan
antara anak dan orang tua dalam keadaan yang baik.
Meskipun tidak semua individu memiliki hubungan yang baik dengan
orang tuanya, kompetensi romantis masih dapat ditingkatkan. Satu
penelitian oleh Kan dan rekannya (2008) menunjukkan bahwa individu
yang memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua (e.g. kurang
menghabiskan banyak waktu dengan orang tua, berkonflik dengan orang
tua) justru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi romantis
terutama ketika orang tuanya tidak terlibat dalam hubungan romantis
individu tersebut. Selain itu, rendahnya konflik dengan saudara lawan jenis
juga dapat meningkatkan kompetensi romantis (Dought et. al., 2015). Hal
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ini karena individu memiliki kesempatan untuk belajar lewat interaksi dan
pengamatan dari teman saudaranya yang juga berlawan jenis. Kemudian
informasi yang didapat dari hasil belajarnya dapat digunakan ketika ia
bertemu dengan calon pasangan atau bahkan pasangannya.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kompetensi
romantis pada masing-masing orang berbeda. Individu yang berkompeten
secara romantis cenderung mampu melakukan refleksi pada diri dan
terhadap orang lain sehingga mampu mengantisipasi konsekuensi negatif
dan positif dari sebuah keputusan dan tindakan dan percaya diri terhadap
keputusan mereka (Davila et al., 2017). Selain itu, individu dengan
kompetensi romantis yang tinggi cenderung belajar dari kesalahan
sehingga memiliki usaha untuk mengubah perilaku pada kesempatan
berikutnya. Individu dengan kompetensi romantis yang tinggi juga asertif
terhadap kebutuhan mereka sekaligus menanggapi kebutuhan pasangan
mereka sehingga dalam proses pengambilan keputusan, individu mampu
mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak. Terakhir, individu yang
berkompeten

secara

romantis

menolerir

perasaan

yang

tidak

menyenangkan dan mengekspresikannya secara adaptif sehingga individu
dapat berpikir mengenai keputusan dan tindakan secara lebih jernih.
Beberapa individu juga memiliki kompetensi yang rendah. Hasil
penelitian Davila dan rekan (2017) menunjukkan bahwa individu yang
kurang berkompeten secara romantis cenderung menyalahkan orang lain
atas kesalahannya sendiri karena kurang merefleksikan efek negatif dari
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sebuah perilaku. Selain itu, individu tersebut berada dalam sebuah
hubungan karena adanya ekspektasi sosial maupun tekanan dari teman
sebaya sehingga individu tersebut kurang mampu memberikan alasan
mengapa dirinya berada dalam sebuah hubungan. Selanjutnya, individu
dengan kompetensi romantis yang rendah cenderung mengulangi pola
perilaku yang salah pada kejadian yang serupa meskipun sebenarnya
konsekuensi dari perilaku tersebut tidak diinginkan oleh individu. Hal
tersebut didukung dengan perilaku individu yang kurang berusaha untuk
belajar dari kesalahan. Selain itu, indivdiu yang kurang berkompeten
secara romantis cenderung melakukan apa yang pasangan inginkan dengan
tujuan untuk membuatnya senang (Davila et al., 2017). Di saat yang sama,
individu tersebut mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Di
sisi lain, individu yang kurang berkompeten secara romantis kurang
mempertimbangkan kebutuhan kedua pihak dalam sebuah pengambilan
keputusan. Terakhir, individu yang memiliki kompetensi rendah
cenderung memiliki emosi yang meledak-ledak (membentak, menangis)
ketika individu merasa tidak senang terhadap sesuatu (Davila et al., 2017).
Hal tersebut merupakan akibat dari penggunaan mekanisme penyelesaian
masalah yang tidak adaptif seperti memendam dan memikirkan sesuatu
secara berulang, mengindari konflik, dan penggunaan obat-obatan.
Kompetensi romantis yang tinggi menjadi penting karena berdampak
positif pada kehidupan individu itu sendiri. Individu yang secara romantis
berkompeten cenderung memiliki kapasitas untuk membuat keputusan
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yang baik dalam hubungan (Davila, Mattanah, & Bhatia, 2017). Selain itu,
individu yang memiliki kompetensi romantis yang tinggi cenderung
memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dalam hubungannya (Davila,
Mattanah, & Bhatia, 2017). Hal ini tentu dampak yang baik untuk
kesejahteraan individu tersebut.
Berbicara mengenai kesejahteraan individu, kompetensi romantis
dapat menekan gejala-gejala depresi dan kecemasan (Davila, Mattanah, &
Bhatia, 2017). Hal tersebut juga berlaku pada remaja yang mengalami
pubertas pada waktunya terutama ketika remaja tersebut memiliki
pengalaman yang tinggi dalam berhubungan romantis (Stroud & Davila,
2008). Sebaliknya, remaja yang memiliki pengalaman banyak terkait
hubungan romantis namun kurang kompeten secara romantis cenderung
rentan terhadap gejala-gejala depresi. Selain kompetensi mampu mencegah
gejala depresi, kompetensi romantis juga membantu individu untuk
mampu melakukan penyesuaian psikologis (Bouchey, 2007). Hal ini
karena kompetensi romantis mempengaruhi kepuasan individu dalam
hubungan sehingga individu tersebut merasa positif terhadap dirinya dan
cenderung menerima dirinya serta cenderung kurang cemas ketika
bersosialisasi. Sebaliknya, individu yang merasa kurang kompeten dalam
romantis cenderung berisiko memiliki self-esteem dan kesejahteraan diri
yang kurang.
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D. Kompetensi Romantis pada Remaja Penonton Drama Korea
Kompetensi romantis merupakan hal yang penting untuk dimiliki dan
ditingkatkan oleh remaja, mengingat bahwa dalam perkembangannya, remaja
memiliki tugas untuk mencapai kepuasan relasi dengan sebaya termasuk lawan
jenis (Havighurst, 1953). Ketika bertemu dengan teman sebaya terutama lawan
jenis, ketertarikan mungkin saja dapat terjadi sehingga remaja mulai membangun
relasi yang lebih intim, yaitu hubungan romantis. Kepuasan dalam hubungan
romantis dapat dicapai dengan bantuan kompetensi romantis di mana hal ini
karena dengan memiliki kompetensi romantis, remaja dapat membuat keputusan
yang baik dalam hubungan (Davila, Mattanah, & Bhatia, 2017). Oleh sebab itu,
kompetensi romantis penting untuk dimiliki dan ditingkatkan oleh remaja.
Kompetensi remaja seharusnya diajarkan sejak awal baik ketika remaja
sedang dalam sebuah hubungan maupun tidak. Kompetensi bisa diajarkan
langsung oleh orangtua dan saudara lawan jenisnya lewat interaksi dan
pengamatan dari remaja itu sendiri terhadap orangtua dan saudaranya (Ken et. al.,
2008; Shulman, Davila, & Shachar-shapira, 2011; Dought et. al., 2015). Meskipun
begitu, pada zaman globalisasi seperti saat ini, remaja dapat dengan mudah dan
cepat mengakses informasi sehingga cenderung dapat menggunakan media massa
sebagai sebuah patokan untuk mereka belajar, termasuk belajar terkait hubungan
romantis. Sejalan dengan hal tersebut, Davila dan rekan (2010) mengamati bahwa
pada zaman sekarang, individu baik yang berpasangan maupun tidak berpasangan
mencari tahu informasi terkait hubungan romantis lewat media massa entah itu
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mengenai cara mendapatkan pasangan maupun cara memiliki hubungan yang
berhasil.
Salah satu program di media massa yang menyuguhkan beberapa hal
terkait hubungan romantis adalah drama Korea. Drama Korea sendiri merupakan
program yang populer dan diminati oleh para remaja. Drama Korea menayangkan
adegan-adegan terkait permasalahan hingga perilaku yang dilakukan agar
hubungan romantis para karakter (dalam drama Korea) dapat berhasil. Hal ini
tentu saja cukup menarik bagi remaja. Proses terkait kompetensi remaja yang
dibentuk melalui menonton drama Korea akan dijelaskan pada paragraf
selanjutnya.
Pada awalnya, remaja mengamati perilaku para karakter beserta
konsekuensi ketika melakukan perilaku terkait hubungan romantis dalam drama
yang ditonton. Remaja akan cenderung berfokus pada perilaku karakter yang
menguntungkan. Proses ini dalam teori observational learning disebut sebagai
proses atensi (Bandura, 1986; 2001). Proses atensi yang terjadi pada remaja yang
menonton drama Korea juga diperkuat oleh penampilan dari para karakter yang
menarik untuk ditonton. Kemudian, informasi yang didapat dari proses atensi,
yaitu perilaku dari karakter dalam drama diolah sehingga dapat disimpan ke
dalam memori. Informasi yang telah diolah dan disimpan dikenal dengan istilah
konsep (Bandura, 1986; 2001). Konsep dari remaja kemudian diimplementasikan
ke dalam perilaku di kehidupan sehari-hari. Pada proses ini terdapat kemungkinan
bahwa remaja melakukan beberapa percobaan, pengulangan, dan evaluasi
terhadap konsepnya. Pada proses ini juga remaja akan membandingkan konsep
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dan perilakunya dengan konsep dan perilaku karakter dalam drama. Sejalan
dengan hal tersebut, remaja tersebut juga mempertimbangkan konsep dan perilaku
mana yang dapat memotivasi individu untuk terus dilakukan. Motivasi bisa
berasal dari diri sendiri maupun melalui pengamatan terhadap karakter (Bandura,
2009). Remaja akan cenderung meniru perilaku yang bermakna, dengan kata lain
remaja akan mengulang perilaku jika perilaku yang ditiru tersebut memberikan
keuntungan baik bagi karakter maupun bagi remaja sendiri.
Penjelasan kedua dapat dilihat melalui sudut pandang teori parasosial.
Remaja yang menonton drama Korea dapat membentuk hubungan parasosial
dengan karakter dalam drama tersebut sehingga remaja cenderung lebih terlibat
dalam drama (Jin & Kim, 2015). Hal tersebut terjadi karena hubungan parasosial
meningkatkan kemungkinan remaja untuk sering membayangkan interaksi dengan
karakter dalam drama. Sejalan dengan hal tersebut, drama dengan tema romantis
juga memungkinkan remaja untuk melihat bahwa apa yang ditayangkan sesuai
dengan kehidupan sehari-hari mereka sehingga perilaku dan sikap mereka dapat
dengan mudah dipengaruhi. Selain itu, dengan mengembangkan hubungan
parasosial dengan karakter, individu dengan mudah memunculkan pikiran dan
keyakinan romantis dalam pikirannya berkali-kali.
Sayangnya, seringkali drama Korea yang bertema romantis beberapa kali
menyuguhkan penyelesaikan masalah yang terlalu sederhana mengingat bahwa
drama Korea dibuat dengan tujuan untuk menghibur. Jika sudah begitu, keyakinan
akan romantis yang ideal dapat terbentuk. Remaja cenderung memiliki harapan
bahwa pasangannya dapat berperilaku yang sama seperti dalam drama jika sering
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menonton program dengan tema romantis (Banaag et. al., 2014). Harapan tersebut
kemudian dapat mengantar remaja kepada kekecewaan jika harapannya tidak
tercapai. Sejalan dengan kekecewaan tersebut remaja juga menggunakan strategi
penyelesaian masalah yang tidak efektif, padahal perilaku tersebut merupakan
salah satu indikator rendahnya kompetensi romantis (Davila et al., 2017). Selain
itu, harapan yang berakhir kekecewaan menunjukkan bahwa remaja tersebut
sungguh-sungguh ingin agar pasangannnya mirip seperti dalam drama. Hal ini
berarti remaja tersebut kurang mempertimbangkan kebutuhan pasangannya
mengingat bahwa setiap individu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kurang
mempertimbangkan kebutuhan pasangan dan cenderung terlalu memikirkan
kebutuhannya merupakan salah satu indikator kompetensi romantis yang rendah
(Davila et al., 2017). Sayangnya, individu yang kurang berkompeten secara
romantis akan merasa kurang puas dengan hubungannya (Davila, Mattanah, &
Bhatia, 2017). Hal ini cukup disayangkan mengingat bahwa individu yang
berkompeten secara romantis akan merasa puas dengan hubungan romantisnya
karena individu tersebut cenderung menerima dirinya dan merasa positif
mengenai dirinya (Bouchey, 2007). Selain itu, penjelasan lainnya adalah karena
individu kurang merasa cemas ketika mereka harus bersosialisasi.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa untuk membentuk
kompetensi romatis banyak cara yang bisa dilakukan remaja, seperti belajar dari
orang tua, saudara kandung, bahkan media massa. Remaja sendiri pun dapat
secara aktif mengupayakan peningkatan kompetensi romantis lewat praktik belas
kasih diri. Hal ini karena terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa praktik
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belas kasih pada diri memiliki keterkaitan pada hubungan romantis. Oleh sebab
itu, pada subbab selanjutnya akan dijlelaskan mengenai belas kasih pada diri dan
kemudian kaitannya dengan kompetensi romantis.

E. Belas Kasih Diri
1. Definisi Belas Kasih Diri
Belas kasih terhadap diri atau lebih dikenal dengan istilah selfcompassion merupakan sebuah perilaku dan sikap untuk mengurangi
penderitaan akibat adanya kekurangan dalam diri maupun kegagalan. Baik
kekurangan maupun kegagalan bisa saja memunculkan pemikiran dan
perasaan negatif pada individu yang kemudian dapat menjerumuskan
individu ke dalam penderitaan diri. Cara yang dilakukan untuk mengurangi
penderitaan tersebut adalah dengan menerima dan terbuka terhadap pikiran
dan perasaan akibat kekurangan dan kegagalan yang dimiliki sehingga
individu dapat bersikap lebih baik terhadap diri sendiri (Neff, 2003).

2. Komponen Belas Kasih Diri
Komponen-komponen belas kasih diri berikut ini disarikan dari Neff,
Whittaker, dan Karl (2017) dan Neff (2016a; 2016b).
a. Self-kindness vs self-judgment
Aspek ini mengenai respon emosional individu dalam menghadapi
kegagalan, kekurangan, dan kesalahan. Individu dapat memilih untuk
menyayangi dan memahami diri mereka sendiri sehingga individu tersebut
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lebih mendukung, bersikap lembut, dan menerima dirinya secara hangat
dan tanpa syarat (self kindness) (Neff, 2016a; Neff, Whittaker, & Karl,
2017). Di sisi lain individu dapat memilih untuk bersikap dingin dan
mengkritik kekurangan yang ada dalam diri (Neff, 2016a; 2016b).
b. Common Humanity vs Isolation
Belas kasih diri dalam aspek ini berarti individu melihat bahwa
pengalaman yang tidak sempurna (e.g kegagalan, kekurangan, dan
kesalahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia
sehingga individu paham bahwa manusia termasuk individu tersebut pasti
melakukan kesalahan dan pernah mengalami kegagalan (common
humanity) (Neff, 2016b; Neff et al., 2017). Common humanity juga berarti
individu memandang pengalamannya secara lebih luas. Hal tersebut lebih
baik daripada individu tenggelam dalam pemikiran bahwa hanya
dirinyalah yang mengalami kegagalan dan melakukan kesalahan (Neff,
2016a; 2016b).
c. Mindfulness vs over-identification
Mindfullnes berarti memberikan perhatian terhadap pengalaman
ketidaksempurnaannya dengan jelas namun tetap seimbang sehingga
individu menyadari apa yang terjadi “saat ini” (Neff, 2016; Neff,
Whittaker, & Karl, 2017) dibandingkan melihat pengalamannya sebagai
sesuatu yang terlalu dramatis dan berlebihan sehingga terlalu menekankan
pada aspek negatif dari pengalaman tersebut (over-identification) (Neff,
2016a; 2016b).
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3. Dinamika Belas Kasih Diri
Kegagalan, kekurangan, dan kesalahan merupakan hal-hal yang tidak
terlepas dari diri kita sebagai manusia. Akan tetapi, terkadang individu
merespon secara kurang baik terhadap pengalaman-pengalaman tidak
menyenangkan tersebut yang kemudian dapat berdampak destruktif.
Meskipun begitu, Neff (2003) mengatakan bahwa ada cara yang lebih baik
untuk merespon pengalaman tersebut, yaitu dengan berbelas kasih pada
diri atau dikenal dengan self-compassion. Praktik belas kasih diri dapat
mencegah individu terjerumus ke dalam penderitaan diri akibat
pengalaman yang tidak menyenangkan.
Belas kasih diri dalam perannya untuk mengurangi penderitaan diri
dapat bekerja jika individu mulai terbuka secara sadar terhadap
pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dan respon-respon
yang dialaminya, kemudian bersikap lebih baik terhadap diri sendiri, dan
mengingat bahwa pengalaman tersebut juga dialami individu lain (Neff,
2003). Ketika individu menyadari pengalamannya, hal tersebut membantu
individu untuk mulai merespon dengan lebih baik (Neff, 2016b). Selain
itu, pemikiran bahwa pengalaman itu tidak terjamah dan tidak teratasi juga
berkurang.

Di

sisi

lain,

memahami

bahwa

pengalaman

tidak

menyenangkan juga dialami oleh orang lain akan membantu individu
untuk mengurangi perasaan bahwa dia sendirian sehingga meningkatkan
kesadaran terhadap dirinya. Terakhir, ketika individu bersikap lebih baik
terhadap

dirinya

terutama

ketika

mendapat

pengalaman

tidak
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menenangkan, kritik dan penghakiman terhadap diri sendiri dapat
berkurang sehingga meningkatkan perasaan bahwa orang lain juga
mengalami hal yang sama.
Individu dengan belas kasih pada diri yang tinggi cenderung
melakukan self-kindness, common humanity, dan mindfulness ada dirinya,
sebaliknya, individu yang kurang berbelas kasih pada dirinya cenderung
melakukan self-judgment, isolation, dan over-identification kepada dirinya
yang kemudian akan dijelaskan selanjutnya. Individu yang berbelas kasih
pada dirinya cenderung bersikap hangat, lemah lembut kepada dirinya
sendiri (self-kindness). Selain itu, individu tersebut juga menunjukkan
kasih sayang dan dukungan terhadap diri sendiri sehingga individu
menerima dirinya tanpa syarat (Neff, 2016a; Neff et al., 2017).
Individu yang memiliki belas kasih pada diri yang tinggi juga melihat
ketidaksempurnaan mereka ke dalam perspektif lain atau individu tersebut
memiliki perpektif yang luas mengenai suatu permasalahan. Dengan kata
lain individu paham bahwa pengalaman mereka juga dialami oleh orang
lain (common humanity). Terakhir, individu yang berbelas kasih pada
dirinya menyadari secara jelas keadaannya saat ini (mindfulness). Selain
itu, individu tersebut juga memperhatikan dengan jelas dan seimbang
penderitaannya akibat pengalaman yang menekan. Di sisi lain, individu
yang kurang berbelas kasih pada dirinya menunjukkan sikap yang dingin
dan cenderung terlalu kritis dengan diri sendiri (self-judgment). Selain itu,
indvidu yang memiliki belas kasih diri yang rendah juga merasa bahwa
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hanya dirinyalah yang mengalami kemalangan atau pengalaman yang
menekan (isolation). Dengan kata lain, individu tersebut terjebak dalam
satu perpektif saja. Terakhir, individu yang kurang berbelas kasih pada
dirinya cenderung terlalu mendramatisasi perasaan atau pikirannya terkait
pengalaman yang tidak menyenangkan (over-identification).
Belas kasih diri penting untuk dimiliki dan dilakukan oleh individu
karena memberi dampak yang konstruktif. Individu yang lebih berbelas
kasih terhadap dirinya cenderung berusaha untuk bersikap baik terhadap
dirinya sehingga membuat diri mereka merasa lebih baik ketika
menghadapi kejadian negatif, berlaku sebaliknya (Leary et al., 2007).
Penjelasan lainnya adalah belas kasih diri membantu individu untuk
merasa bahwa dirinya bukan pecundang dan mengurangi emosi negatif
sehingga dapat menghadapi situasi selanjutnya dengan lebih baik. Selain
itu, hal tersebut membantu individu untuk memiliki pola pikir yang
mampu mendorong mereka untuk mengatasai kejadian negatif. Sejalan
dengan hal tersebut, penelitian oleh Arimitsu dan Hofmann (2015)
menunjukkan bahwa dengan menerapkan belas kasih terhadap diri secara
rutin dapat menurunkan emosi negatif dalam segala kondisi jika
dibandingkan dengan reattribution dan self-deflection. Hal ini karena selfdefelection memungkinkan individu untuk berfokus pada karakteristik
positif dan mengartikan ulang sebuah kejadian agar individu merasa lebih
baik sehingga dapat melindungi self-esteem. Di sisi lain, individu yang
memiliki belas kasih yang tinggi cenderung mengevaluasi dirinya
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berdasarkan kinerja sesungguhnya sedangkan individu yang memiliki
belas kasih diri yang rendah cenderung mengevaluasi kinerja mereka lebih
buruk dibandingkan dengan kinerja mereka yang sebenarnya (Allen &
Leary, 2010; Leary et al., 2007). Dengan kata lain, belas kasih diri
membantu individu untuk bisa melihat sesuatu apa adanya tanpa
mendramatisasi fakta yang ada.
Selain membantu individu mengatasi kejadian negatif, belas kasih diri
juga membantu individu terkait hubungan romantis. Individu baik itu
perempuan maupun laki-laki dengan belas kasih yang tinggi cenderung
termotivasi untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan mereka (Baker
& McNulty, 2011). Belas kasih diri dapat membantu individu untuk
memiliki ketahanan emosional sehingga ketika hubungan mengalami
permasalahan yang menekan, individu masih dapat melakukan respon
yang lebih positif. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa belas kasih diri
berkaitan dengan kualitas hubungan yang baik (Neff & Beretvas, 2013).
Penjelasan lainnya adalah individu yang memiliki belas kasih diri yang
tinggi cenderung mampu menyadari dan memenuhi kebutuhan dirinya
sendiri dengan bersikap baik dan nyaman maka individu tersebut tidak
terlalu mengontrol pasangannya dan lebih memberikan kebebasan
pasangannya untuk memenuhi kebutuhannya juga. Dengan kata lain,
individu tersebut cenderung menilai bahwa kebutuhan masing-masing
pihak itu penting dan cenderung tidak memaksakan kebutuhan sendiri atau
tidak terlalu memprioritaskan diri sendiri (Yarnell & Neff, 2012).
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F. Belas Kasih Diri pada Remaja Penonton Drama Korea
Dalam menonton drama Korea, remaja pasti menemui keadaan di mana
suatu adegan begitu terlihat ideal. Ketika mencoba atau meniru perilaku dalam
drama tersebut, remaja mungkin saja menemukan bahwa kehidupan nyata jauh
dari kata sempurna dan ideal. Hal ini tentu saja dapat mengantar remaja kepada
kekecewaan. Belas kasih pada diri dapat membantu remaja meregulasi emosi
negatif yang munking muncul akibat pengalaman tersebut. Selain itu, dengan
berbelas kasih pada diri, remaja dapat lebih menerima kenyataan bahwa
ketidaksempurnaan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dan kehidupan
manusia (Neff, 2016; Neff, Whittaker, & Karl, 2017).
Di sisi lain, remaja cenderung menggabungkan nilai-nilai yang ada dalam
drama (Banaag et at., 2014) sehingga meskipun terkadang apa yang disuguhkan
dalam drama tidak realistis, individu tetap menganggap bahwa hal tersebut
merupakan hal yang normal. Belas kasih pada diri dapat membantu remaja untuk
memilah nilai-nilai mana yang dapat mereka ambil dan menyadari keadaan
mereka karena dengan berbelas kasih pada diri, remaja dapat melihat sesuatu apa
adanya tanpa mendramatisasi fakta yang ada (Leary et al., 2007; Allen & Leary,
2010).
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G. Hubungan antara Belas Kasih Diri dan Kompetensi Romantis pada
Remaja Penonton Drama Korea
Masa remaja merupakan masa transisi yang penting sebagai persiapan
menuju masa dewasa, terutama masa remaja kahir. Masa remaja akhir dimulai
dari umur 17-22 tahun (Santrock, 2012). Seperti yang lainnya, remaja pada masa
ini juga memiliki tugas perkembangan yang dapat membantu mereka untuk siap
memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Salah satu tugas perkembangan
remaja adalah mencapai relasi yang puas dengan teman sebaya termasuk lawan
jenis (Havighurst, 1953) hingga membentuk hubungan romantis (Furman &
Wehner, 1994).
Remaja yang mulai membangun hubungan romantis tentu saja tidak
terlepas dari masalah sehingga remaja perlu strategi untuk menghadapi masalah
mereka, yaitu kompetensi romantis. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini,
arus informasi sudah begitu cepat dan mudah untuk didapat. Remaja pun mulai
mengandalkan media massa untuk mulai mencari tahu informasi terkait hubungan
romantis. Media massa pun juga mulai menyuguhkan program-program
bertemakan romantis.
Salah satu program dengan tema romantis yang cukup populer di kalangan
remaja saat ini adalah drama Korea. Drama Korea menjadi pilihan yang menarik
mengingat kebanyakan drama korea bertema romantis menunjukkan cerita tentang
pria yang mencintai wanitanya sehingga berusaha untuk selalu ada di sampingnya
serta wanita yang mendapatkan cinta prianya meskipun banyak halangan yang
menghadang (Huat & Iwabuchi, 2008; Khuin, 2017). Ketika remaja mendapat
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informasi terkait strategi dalam hubungan romantis lewat drama Korea, remaja
juga menyimpannya sebagai konsep ke dalam memori mereka. Setelah konsep
tersebut tersimpan, selanjutnya remaja akan menerapkannya dalam perilaku di
kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan sekali namun
berkali-kali percobaan dan evaluasi. Sehingga perilaku yang berulang-ulang
tersebut dapat membentuk kompetensi romantis mereka. Proses tadi disebut
dengan observational learning.
Selain itu, dengan menonton drama Korea secara berulang kali, remaja
dapat membentuk hubungan parasosial dengan karakter maupun cerita dalam
drama tersebut (Banaag et al., 2014). Remaja yang memiliki parasosial yang
tinggi juga memiliki keyakinan romantis yang tinggi pula. Sayangnya adegan
dalam beberapa drama Korea menunjukkan romantisme yang ideal sehingga
remajapun

membentuk

keyakinan

romantis

yang

ideal

pula

terhadap

hubungannya. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang menunjukkan bahwa
remaja yang sering menonton tayangan dengan tema romantis akan cenderung
memiliki harapan agar pasangannya juga memiliki perilaku yang sama seperti di
dalam program tersebut (Banaag et al, 2014). Akan tetapi tidak semua harapan
dapat tercapai sehingga ketika harapan tersebut tidak tercapai, remaja akan
menemui konflik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa
seringnya terpapar tayangan romantis berkaitan dengan seringnya individu
menemui konflik (Reizer & Hetsroni, 2014). Sayangnya, remaja cenderung
percaya bahwa konflik adalah hal yang negatif dan cenderung mengatasinya
secara kurang adaptif (Kerpelman, 2007). Hal ini dapat mengarah pada
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kompetensi romantis yang rendah yang sejalan dengan pernyataan Davila dan
rekan (2017) bahwa remaja dengan kompetensi romantis yang rendah akan kurang
mampu meregulasi emosinya, sehingga cenderung mengatasi pengalaman yang
menekan dengan cara yang kurang adaptif.
Masalah terkait dengan emosi negatif dapat dihadapi jika remaja dapat
meregulasi emosinya. Remaja yang mampu meregulasi emosinya dengan baik
dapat membuat emosinya menjadi lebih stabil sehingga membantu remaja untuk
mengambil keputusan dengan lebih baik (Neff, 2003). Agar remaja dapat
meregulasi emosinya dengan baik, remaja dapat meningkatkan belas kasih pada
diri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa belas kasih diri
yang tinggi berkaitan dengan kemampuan untuk meregulasi emosi dengan baik
(Banaag et al., 2014). Selain itu regulasi emosi juga bisa ditingkat melalui
mindfulness. Mindfulness memberikan remaja kesempatan untuk bisa menyadari
keadaannya saat ini tanpa menghakimi apapun sehingga remaja tersebut cederung
tidak mendramatisasi fakta yang ada (Neff, 2016b). Hal ini berlaku sebaliknya,
individu yang memiliki belas kasih diri yang rendah cenderung kurang mampu
meregulasi emosinya.
Selain mengantar remaja kepada kekecewaan, keyakinan romantis kurang
realistis setelah menonton drama Korea juga dapat menimbulkan konflik
kebutuhan antar pihak dalam sebuah hubungan yang sejalan dengan penelitian
Reizer dan Hetsroni (2014). Belas kasih pada diri juga dapat membantu remaja
mengatasi hal tersebut. Hal ini karena belas kasih pada diri membantu individu
untuk melihat pentingnya kebutuhan masing-masing pihak (Yarnel & Neff, 2013).
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Selanjutnya, hal tersebut membantu remaja untuk menemukan cara untuk
memenuhi kebutuhan keduanya. Pada akhirnya, belas kasih diri dapat membantu
remaja untuk meningkatkan kompetensi romantis mereka kemudian kompetensi
romantis itu sendiri dapat mengantar remaja untuk dapat mengambil keputusan
dengan baik terkait hubungan romantis dan juga mengantar remaja menuju
kepuasan hubungan (Davila et al., 2017).

Tinggi
Belas
kasih
Diri

Rendah

Mampu
meregulasi emosi

Kompetensi
romantis tinggi

Kurang mampu
meregulasi emosi

Kompetensi
romantis rendah

Skema 2.1 Hubungan antara Belas Kasih Diri dan Kompetensi Romantis
pada Remaja Penonton Drama Korea

H. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan
dan positif antara belas kasih pada diri dengan kompetensi romantis pada remaja
penonton drama Korea.
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BAB III
METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN
A. Pengantar
Bab III akan menjelaskan metode penelitian secara keseluruhan. Di
dalamnya, peneliti akan menjelaskan rancangan penelitian, partisipan, identifikasi
variabel, definisi operasional, prosedur pelaksanaan, analisis data, dan
pertimbangan etis. Dalam bagian rancangan peneitian, peneliti akan membahas
seperti apa bentuk dan desain peneltian ini. Pada bagian partisipan, secara khusus
peneliti membahas individu-individu yang akan menjadi target penyebaran skala
pada penelitian ini. Sedangkan pada definisi operasional, kedua variabel akan
dibahas berdasarkan definisi yang dapat diamati dan diukur. Untuk mempermudah
penjelasan variabel-variabel tersebut, masing-masing komponen pembentuk
kedua variabel tersebut akan dijabarkan secara terpisah dan singkat. Selanjutnya,
dalam prosedur pelaksanaan, peneliti akan membahas cara peneliti dalam
mendekati dan menyebarkan skala kepada partisipan. Selanjutnya, analisis data
membahas bagaimana data yang diperoleh akan diolah. Terakhir, pada
pertimbangan etis, peneliti akan mencoba membahas dampak dari penelitian ini
terhadap partisipan dan bagaimana menanggulanginya.
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B. Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantatif di mana data akan
dikumpulkan kemudian dipresentasikan dalam rupa angka (Goodwin, 2010).
Secara lebih spesifik, penelitian ini adalah penelitian menggunakan analisis
korelasional di mana korelasi merupakan dua variabel yang berhubungan satu
sama lain baik itu positif maupun negatif (Goodwin, 2010). Penelitian ini
mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei. Survei merupakan
kumpulan pertanyaan atau pernyataan yang terstruktur kemudian diberikan
kepada sekelompok individu untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan
kecenderungan perilakunya (Goodwin, 2010). Suvei akan dilakukan dengan
pengisian kuesioner lewat internet.

C. Partisipan
Sedangkan, partisipan penelitian ini merupakan remaja penonton drama
Korea dengan tema romantis. Remaja tersebut haruslah berusia 17-22 tahun,
pernah menonton drama Korea dengan tema romantis, dan pernah terlibat dalam
hubungan romantis atau pacaran baik itu yang sedang berpacaran maupun yang
tidak namun pernah berpacaran. Bagi pastisipan yang sedang tidak berpacaran,
untuk dapat menjadi bagian dari penelitian, partisipan setidaknya pernah terlibat
satu kali pacaran. Oleh sebab itu, partisipan dalam penelitian ini disebut sebagai
convenience sampling di mana kelompok individu yang akan diteliti memiliki
karakteristik sesuai penelitian dan dipilih dalam berbagai macam cara (Goodwin,
2010).
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D. Identifikasi Variabel
Variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel bebas

: Belas kasih diri

2. Variabel terikat

: Kompetensi romantis

E. Definisi Operasional
1. Kompetensi Romantis
Kompetensi

romantis

merupakan

kemampuan

individu

untuk

menegosiasi situasi negatif maupun positif lewat kesadaran akan diri,
kesadaraan akan kehadiran orang lain, dan regulasi emosi sehingga
individu mampu untuk menghadapi situasi terkait hubungan romantis yang
menekan (Davila et al., 2010). Kompetensi romantis terdiri dari tiga aspek,
yaitu insight, mutualitas, dan regulasi emosi.
Kompetensi romantis akan diukur dengan skala kompetensi romantis
yang disusun berdasarkan teori Davila dan rekan (2017) terdiri dari 36
item. Skor tinggi pada skala kompetensi romantis menunjukkan
kompetensi romantis yang tinggi. Berlaku sebaliknya, skor rendah pada
skala kompetensi romantis menunjukkan kompetensi romantis yang
rendah.
2. Belas Kasih pada Diri
Belas kasih pada diri merupakan sebuah cara untuk mengurangi
penderitaan diri dengan menyadari respon emotional diri, memahami
ketidaksempurnaan mereka, dan memberi perhatian pada penderitaan
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secara sadar. (Neff, 2003; 2016b). Belas kasih diri terdiri dari tiga
komponen, yaitu self-kindness vs self-judgement, common humanity vs
isolation, mindfulness vs over-identification.
Belas kasih diri akan diukur dengan self-compassion scale yang
diadaptasi dari Neff (2003) terdiri dari 26 item. Skor tinggi pada skalabelas
kasih diri menunjukkan belas kasih diri yang tinggi. Berlaku sebaliknya,
skor rendah pada skala belas kasih diri menunjukkan belas kasih diri yang
rendah.

F. Prosedur Pelaksanaan
Penelitian dilakukan dengan sebelumnya melakukan persiapan penelitian
di mana peneliti menyiapkan dua skala yang akan digunakan. Penelitian ini
menggunakan dua skala di mana skala pertama merupakan Self-compassion Scale
(SCS) yang diadaptasi dan skala kedua, skala kompetensi romantis yang peneliti
susun berdasarkan teori Kompetensi Romantis oleh Davila. Skala Self-compassion
(Belas Kasih Diri) diadaptasi dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Dr.
Kristin Neff, pemilik skala tersebut.
Setelah mendapatkan izin, peneliti mulai menerjemahkan Self-compassion
Scale ke dalam bahasa Indonesia dengan bantuan Lembaga Bahasa Universitas
Sanata Dharma. Proses selanjutnya adalah meminta bantuan kepada dosen
pembimbing untuk melakukan validasi isi (profesional judgment). Setelah
mendapat revisi dari terjemahan tersebut, peneliti meminta bantuan kepada tiga
orang untuk melihat apakah ada kalimat yang tidak dipahami atau tidak. Proses
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tersebut menghasilkan revisi pada beberapa item. Setelah melakukan revisi,
selanjutnya peneliti melakukan penerjemahan kembali ke dalam Bahasa Inggris
dengan bantuan Lembaga Bahasa. Setelah mendapat terjemahan Bahasa Inggris,
kemudian skala asli dan skala terjemahan ke dalam bahasa Inggris diperiksa untuk
melihat apakah ada perubahan makna dari keduanya. Pada tahap ini, peneliti
meminta bantuan kepada rekan peneliti yang telah tinggal di luar negeri dan
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu selama dua tahun sehingga itemitem siap digunakan.
Skala kompetensi romantis disusun berdasarkan teori Kompetensi
Romantis oleh Davila. Peneliti membuat item-item berdasarkan aspek-aspek
Kompetensi Romantis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Setelah item
dibuat, peneliti meminta bantuan kepada rekan peneliti untuk menilai relevansi
item-item dengan konstruk teorinya. Selain itu, peneliti juga meminta bantuan
kepada rekan peneliti untuk melihat ada atau tidaknya social desirability. Selain
itu, peneliti juga meminta bantuan dosen pembimbing untuk melakukan validitas
isi (profesional judgement). Peneliti melakukan beberapa revisi kembali hingga
akhirnya skala siap digunakan.
Setelah melakukan persiapan, peneliti melakukan uji coba pada kuesioner
yang telah dibuat. Kuesioner disebar secara online melalui key person yang
kemudian disebar kembali melalui media sosial seperti Line, Whatsapp, dan
Facebook. Proses uji coba ini berlangsung dari tanggal 19 sampai 28 Februari
2018. Dari proses ini peneliti mendapatkan 114 partisipan. Setelah melakukan uji
coba, peneliti melakukan perhitungan statistika untuk mendapatkan reliabilitas
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dan validitas yang akan dibahas pada subbab Validitas dan Reliabilitas. Selain itu,
peneliti juga melakukan seleksi item dengan melihat indeks korelasi antar item
guna memilah item-item yang layak untuk digunakan dalam penelitian.
Pembahasan terkait seleksi item kemudian akan dijelaskan dalam subbab Seleksi
Item.
Perhitungan statistika untuk melihat reliabilitas, validitas, dan melakukan
seleksi item menghasilkan 26 item pada skala Belas Kasih Diri dan 36 item pada
skala Kompetensi Romantis. Setelah melakukan uji coba, peneliti kemudian
mengambil data terhadap partisipan dengan usia 17 – 22 tahun, pernah atau
sedang berpacaran, dan pernah menonton drama Korea bertema romantis.
Pengambilan data dilakukan pada 28 Februari sampai 5 Maret 2018. Kuesioner
disebar secara online melalui key person ke dalam grup-grup media sosial
(Facebook, Line, dan Whatsapp). Dari proses ini peneliti mendapatkan 217
partisipan.

G. Instrumen Pengumpulan Data
1. Kompetensi Romantis
Skala

kompetensi

romantis

disusun

berdasarkan

komponen

kompetensi romantis yang dirumuskan oleh Davila dan rekan (2009;
2017), antara lain insight, mutualitas, dan regulasi emosi.
Skor ini terdiri dari item favorable dan unfavorable. Skor yang tinggi
pada item favorable menunjukkan kompetensi romantis yang tinggi. Di
sisi lain, skor yang tinggi pada item unfavorable menunjukkan kompetensi
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romantis yang rendah. Berikut ini merupakan blue-print dan gambaran
mengenai sebaran itemnya.
Tabel 3.6 Blueprint Skala Kompetensi Romantis
Blueprint Skala Kompetensi Romantis
Aspek

Indikator

Memahami
diri
secara
baik,
memahami pasangan dengan baik,
mengantisipasi konsekuensi negatif
dan positif dari keputusan terkait
hubungan, belajar dari kesalahan
sehingga menunjukkan kemajuan pada
masa mendatang, mengetahui seperti
apa hubungan yang baik untuk
dirinya.
Mutualitas Mengkomunikasikan
kebutuhan
secara asertif, menunjukkan minat
terhadap
kebutuhan
pasangan,
melibatkan kebutuhan kedua pihak ke
dalam sebuah keputusan.
Regulasi
Menjaga emosi tetap tenang ketika
Emosi
suatu hal mengganggu, menoleransi
ketidaknyamanan daripada bertindak
impulsif, menjaga hubungan tetap
dalam
perspektif
tanpa
mendramatisasi, dapat menyadari dan
menyampaikan
perasaan
terkait
hubungan romantis secara adaptif,
menjaga penghormatan dan komitmen
terhadap diri bahkan ketika kejadian
sulit datang dalam hubungan.

Total Item

Insight

10

10

10
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Tabel 3.7 Bobot Skala Kompetensi Romantis
Bobot Skala Kompetensi Romantis
Aspek
Insight
Mutualitas
Regulasi Emosi
Total

Item
Favorable
5
5
5
15

Item
Unfavorable
5
5
5
15

Jumlah

Persentase

10
10
10
30

33,33%
33,33%
33,33%
100%

Tabel 3.8 Sebaran Item Skala Kompetensi Romantis untuk Try Out
Sebaran Item Skala Kompetensi Romantis untuk Try Out
Aspek
Insight
Mutualitas
Regulasi Emosi

Favorable
37, 10, 11, 35, 54,
3, 14, 58, 24, 41
31, 40, 43, 15, 2,
21, 28, 57, 25, 26
56, 20, 38, 34, 30,
39, 18, 33, 42, 4
Total

Unfavorable
8, 29, 45, 47, 5,
17, 50, 32, 7, 6
1, 52, 59, 51, 16,
27, 44, 12, 46, 55
36, 9, 13, 49, 48,
60, 23, 19, 53, 22

Total Item
20
20
20
60

2. Belas Kasih Pada Diri
Skala belas kasih pada diri atau dikenal dengan Self-compassion Scale
(SCS) disusun oleh Neff (2003). Skala SCS dibuat berdasarkan tiga
komponen, yaitu self-kindenss vs self-judgment, common humanity vs
isolation, mindfulness vs overidentification yang kemudian dibentuk 26
item. Skala ini diadaptasi dengan persetujuan Dr. Kristin Neff yang
kemudian diterjemahkan secara back-to-back oleh Lembaga Bahasa
Universitas Sanata Dharma. Selanjutnya, naskah skala asli dan skala hasil
terjemahan ke Bahasa Inggris diperiksa untuk melihat apakah ada
pergeseran makna atau tidak oleh Febe Retno Astuti.
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Skala Self-compassion (SCS) adalah skala Likert di mana pada
rentang skornya memiliki angka ganjil sehingga terdapat nilai tengah
(Goodwin, 2010). Skala ini memiliki rentang jawaban yang terdiri dari
hampir tidak pernah sampai hampir selalu. Selain itu, skala ini dinilai
dengan menjumlahkan skor setiap item dengan tujuan mendapatkan
pengukuran mengenai sikap partisipan terhadap atribut psikologis tertentu
(Supratiknya, 2014). Semakin tinggi skor skala ini berarti semakin tinggi
kompetensi romantisnya. Sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat
pada skala ini, maka semakin rendah kompetensi romantisnya.
SCS terdiri dari item favorable dan unfavorable. Pada aspek selfkindness, self-judgement, dan common humanity, item SCS berupa item
favorable berjumlah 14 item. Di sisi lain, SCS juga memiliki 12 item
berupa item unfavorable untuk mendukung aspek self-judgement,
isolation, dan overidentification. Pemberian nilai pada ke-12 item tersebut
akan dibalik karena item-item tersebut menunjukkan belas kasih diri yang
rendah. Berikut ini merupakan pemberian skor pada item.
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Tabel 3.9 Blue Print Skala Belas Kasih Diri
Blue Print Skala Belas Kasih Diri
Aspek

Indikator

Individu bersikap lembut terhadap dirinya,
Individu menyayangi dirinya dengan
mendukung dirinya, individu menerima
dirinya secara hangat dan tanpa syarat
Common
Individu melihat pengalaman yang tidak
Humanity
sempurna merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan manusia,
individu memahami bahwa manusia pasti
melakukan kesalahan dan mengalami
kegagalan
Mindfulness
Individu memberikan perhatian dengan
jelas
namun
seimbang
terhadap
pengalaman tidak sempurnanya, individu
berusaha menyadari apa yang terjadi “saat
ini”
Self-judgment Individu mengkritik diri sendiri, individu
menghakimi diri secara kasar terhadap
kelemahannya
Isolation
Individu tenggelam dalam pemikiran
bahwa hanya dirinyalah yang tidak
sempurna, individu tenggelam dalam
pemikirannya bahwa hanya dirinyalah
yang melakukan kesalahan dan mengalami
kegagalan
OverIndividu menekankan pada aspek negatif
identification dari pengalaman tersebut, individu melihat
pengalaman
dengan
dramatis
dan
berlebihan

Total Item

Self-kindness

5

4

4

5

4

4
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Tabel 3.10 Sebaran item skala Self-Compassion
Sebaran item skala Self-Compassion
Aspek
Self- Kindness
Self-Judgment
Common Humanity
Isolation
Mindfulness
Overidentification

No. Item
5, 12, 19, 23, 26
1, 8, 11, 16, 21
3, 7, 10, 15
4, 13, 18, 25
9, 14, 17, 22
2, 6, 20, 24

Total Item
5
5
4
4
4
4
26

Total

Tabel 3.11 Pemberian Nilai Skor pada Self-Compassion Scale
Pemberian Nilai Skor pada Self-Compassion Scale
Item

Favorable
Unfavorable

Hampir
tidak
pernah (1)
1
5

2

3

4

Hampir
selalu (5)

2
4

3
3

4
2

5
1

3. Validitas dan Realibilitas
Validitas merupakan sebuah kualitas di mana kualitas tersebut
menunjukkan bahwa sebuah tes benar-benar mengukur atribut psikologi
yang ingin diukur (Supratiknya, 2014). Penelitian ini menggunakan
pengujian validitas isi di mana pakar atau ahli menilai kesesuaian antara
konstruk dan bagian-bagian tes melalui analisis logis atau empiris
(Supratiknya, 2014). Validitas isi dalam penelitian ini diselidiki dengan
bantuan dosen pembimbing sebagai ahli.
Reliabilitas merupakan konsistensi di mana hal tersebut terkandung
makna kecermatan pengukuran (Azwar, 2009). Hal ini berarti ketika
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sebuah alat ukur tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak bisa
dipercaya karena skor tersebut didasarkan pada kesalahan dari pada
perbedaan anatar individu yang sesungguhnya. Koefisien reliabilitas
terletak antar 0,00 hingga 1,00. Jika koefisien reliabilitas semakin
mendekati 1,00 maka semakin tinggi reliabilitasnya, berlaku sebaliknya
(Azwar, 2009). Neff (2003) dalam penelitiannya mendapatkan hasil
reliabilitas 0,78 untuk komponen self-kindness, 0,77 untuk komponen selfjudgment, 0,80 untuk komponen common humanity, 0,79 untuk komponen
isolation, 0,75 untuk komponen mindfulness, 0,81 untuk komponen
overidentification, dan 0,92 untuk keseluruhan 26 item dalam skala belas
kasih diri. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas skala belas kasih diri
cukup tinggi.
Setelah melakukan uji coba, peneliti menemukan bahwa koefisien
reliabilitas untuk skala belas kasih diri secara keseluruhan sebesar 0,89.
Sedangkan untuk skala kompetensi romantis 0,89. Kedua skala tersebut
memiliki koefisien reliabilitas yang mendekati 1,00 di mana hal ini berarti
bahwa reliabilitas kedua skala tersebut cukup tinggi.
4. Seleksi Item
Seleksi item pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji coba
skala kemudian menghitung kolerasi skor antar item terhadap skor skala
yang dikomputasi menggunakan SPSS for Windows ver. 22. Uji coba
dilakukan pada tanggal 19 sampai 26 Maret 2018 dengan menyebar link
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berisi skala secara online. Dari uji coba ini, peneliti mendapatkan sebanyak
114 orang.
Setelah melakukan uji coba, korelasi antara distribusi skor per-item
dengan skor skala dihitung dengan menggunakan Pearson’s product
moment correlation dalam SPSS for Windows ver. 22. Kriteria pemilihan
item yang didasarkan pada korelasi item total. Idealnya, item-item yang
baik adalah item-item yang memiliki batasan koefisien korelasi minimal
0,40 (Crocker et al., 2008). Akan tetapi, batas kriteria koefisien korelasi
dapat diturunkan misalnya mejadi 0,25 jika item yang lolos kurang
memenuhi target yang diinginkan di awal (Azwar, 2009). Sedangkan
untuk item-item yang memili koefisien korelasi di bawah 0,20 diartikan
sebagai item yang memiliki daya diskriminasi yang rendah sehingga harus
dihilangkan atau direvisi secara total (Supratiknya, 2014).
Pada penelitian ini, seleksi item hanya dilakukan pada skala
kompetensi romantis. Sedangkan pada Self-compassion Scale tidak
dilakukan penyeleksian item hal ini mengingat bahwa skala yang
diadaptasi tidak diperkenankan untuk dirubah konstruknya, baik itu
menambahkan atau mengurangi (Azwar, 2017). Berikut ini merupakan
hasil seleksi item pada skala kompetensi romantis.
a. Skala Kompetensi Romantis
Pada skala kompetensi romantis ini awalnya memiliki 60 item. Setelah
melakukan uji coba, peneliti melakukan seleksi item berdasarkan koefisien
korelasi ≤ 0,25. Hal ini berarti item-item yang memiliki koefisien kurang
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dari ≤ 0,25 akan digugurkan. Dari proses ini, terdapat 24 item yang gugur
dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 3.12 Sebaran Item Skala Kompetensi Romantis Setelah Seleksi Item
Sebaran Item Skala Kompetensi Romantis Setelah Seleksi Item
Aspek

Favorable

Insight

37*, 10, 11,
35, 54*, 3, 14,
58*, 24, (41)

Mutualitas

31, 40, 43, 15,
2, (21), 28, 57,
25, 26

56, 20*, 38*,
34*, 30, 39,
18, 33, 42, 4*
Total
21
* : Item yang gugur
Regulasi
Emosi

Unfavorable

Total
Item

Persentase

8, 29, 45, (47),
5, 17, 50, (32),
12
33,33 %
7*, 6*
1*, 52, 59*,
(51), 16, (27),
12
33,33 %
(44), 12*, (46),
55
36, 9, 13*, 49*,
48, 60, 23, 19,
12
33,33 %
53*, 22*
15
36
100%
() : Item yang sengaja digugurkan

H. Analisis Data
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normaltas merupakan yang dilakukan untuk mengetahui bahwa
data penelitian berasal dari populasi dengan sebaran yang normal (A.
Santoso, 2010). Data dapat dikatakan memiliki sebaran normal jika nilai
signifikansi bernilai lebih dari 0,05 (Santoso, 2010) dan tidak terdistribusi
secara normal jika memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Uji
normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas
Kolmogorov-Smirnov.
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b.

Uji Linearitas
Uji linearitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui

hubungan antar variabel yang akan dianalisis mengikuti garis lurus atau
tidak (Santoso, 2010). Dengan demikian, penurunan dan peningkatan
kuantitas pada salah satu variabel diikuti secara linear oleh penurunan dan
peningkatan kuantitas pada variabel yang lain. Data dikatakan memiliki
hubungan yang linear jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Santoso,
2010) dan dikatakan memiliki hubungan yang tidak linear jika nilai
signifikansi lebih dari 0,05. Uji linearitas dalam penelitian ini
menggunakan test for linearity dalam SPSS for Windows ver.22.

2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan menggunakan program SPSS for windows
versi 22.0. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan
atau korelasi antar variabel. Di sisi lain, uji hipotesis dapat dilakukan jika
uji asumsi linearitas terpenuhi. Hal ini karena teknik uji korelasi yang akan
dilakukan didasarkan pada asumsi bahwa antar variabel memiliki
hubungan yang linear (Santoso, 2010).

I.

Pertimbangan Etis
Partisipan pada penelitian ini mungkin akan merasa tidak nyaman maupun

pengalaman emosional yang tidak disukai karena penelitian ini mencari tahu
kehidupan personal individu dalam bidang hubungan romantis. Selain itu,
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ketidaknyamaan tersebut mungkin juga terjadi ketika individu memanggil kembali
memori terkait pengalaman tidak menyenangkan untuk mengisi self-compassion
scale. Oleh sebab itu, berdasarkan Kode Etik Psikologi Bab IX Pasal 9 terkait
pelaksanaan kegiatan di bidang riset, pada halaman awal di skala akan terdapat
uraian terkait tujuan riset, prosedur, proses yang akan dijalani sehingga
calon/partisipan dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini dan memahami
kaitannya dengan dirinya. Selain itu, uraian tersebut juga mengandung asas
kesediaan di mana kesertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela, sehingga
memungkinkan untuk mengundurkan diri atau menolak dilibatkan. Penelitian ini
menggunakan kuesioner anonim di mana partisipan diperkenankan untuk mengisi
kolom nama dengan nama inisial sehingga informed consent tidak diperlukan
(HIMPSI, 2010). Meskipun begitu, terkait publikasi hasil penelitian, peneliti akan
menggunakan data partisipan untuk penelitian ini saja.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengantar
Pada bab iv ini, peneliti tiba pada hasil penelitian dan pembahasan. Pada
subbab hasil penelitian, peneliti akan menjabarkan deskripsi data penelitian
dengan membandingkan mean teoritis dan mean empirik. Selain itu, peneliti juga
akan menampilkan hasil perhitungan statistika untuk melihat apakah data
terdistribusi secara normal atau tidak (uji normalitas), apakah variabel belas kasih
diri dan kompetensi romantis linear atau tidak (uji linearitas), dan apakah terdapat
korelasi yang signifikan antara variabel belas kasih diri dan kompetensi romantis
(uji hipotesis). Kemudian pada subab pembahasan, peneliti akan menjabarkan
makna dari perhitungan statistika yang telah didapat dan dijabarkan pada subab
Hasil Penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut.

B. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Data Partisipan
Berikut ini merupakan deskripsi data partisipan dalam penelitian ini.
Tabel 3.1 Jenis Kelamin Partisipan
Jenis Kelamin Partisipan
Jenis Kelamin
Perempuan
Laki-laki
Total

Jumlah Partisipan
166
51
217

70

Persentase
76,5%
23,5%
100%
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas partisipan
dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan dengan
persentase sebesar 76,5% dari total partisipan sebesar 217 orang.
Tabel 3.2 Rentang Usia Partisipan
Rentang Usia Partisipan
Usia
Jumlah
Persentase
17
20
9,22%
18
38
17,51%
19
33
15,21%
20
39
17,97%
21
39
17,97%
22
48
22,12%
Total
217
100%
Partisipan dalam penelitian ini merupakan remaja akhir dengan
rentang usia 17-22 tahun (Santrock, 2012). Dalam rentang tersebut,
mayoritas penelitian ini berusia 22 tahun dengan persentase sebesar
22,12% dari total partisipan 217 orang.
Tabel 3.3 Suku Partisipan
Suku Partisipan
Suku
Jawa
Lain-lain*
Tidak teridentifikasi
Total

Jumlah
121
93
3
217

Persentase
55,76%
42,86%
1,38%
100%

*Lain-lain: Tionghoa, Dayak, Batak, Flores, Sunda, Bali, Sumba, Timor, Toraja, Manado,
Minang, Betawi, Banten, Maluku, Rote, Nagekeo, Ende, Dawan, Alor, Sanger, Makasar, Sinaboi,
Bengkulu.

Berdasarkan tabel di atas mayoritas partisipan dalam penelitian ini
bersuku Jawa dengan persentase sebesar 55,76 % dari total partisipan 217
orang.
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Tabel 3.4 Frekuensi Pacaran Partisipan
Frekuensi Pacaran Partisipan
Frekuensi
< 5 kali berpacaran
5 – 10 kali berpacaran
> 10 kali berpacaran
Total

Jumlah
155
47
15
217

Persentase
71,43%
21,66%
6,91%
100%

Tabel 3.5 Lama Pacaran Partisipan
Lama Pacaran Partisipan
Lama Pacaran
< 4 bulan
4 – 6 bulan
7 – 12 bulan
> 12 bulan
Total

Jumlah
21
29
34
127
217

Persentase
12,44%
13,36%
15,67%
58,53%
100%

Deskripsi data partisipan di atas menunjukkan bahwa mayoritas
partisipan dalam penelitian ini telah berpacaran setidaknya kurang dari
lima kali. Selain itu, data menunjukkan bahwa mayoritas partisipan
dalam penelitian ini telah berpacaran selama lebih dari setahun.
2. Deskripsi Data Penelitian
Peneliti melakukan analisis deksripsi data penelitian dengan tujuan
untuk melihat gambaran umum mengenai tingkat belas kasih diri dan
kompetensi romantis yang dimiliki oleh partisipan. Dalam penelitian ini,
peneliti membandingkan mean teoritis dan mean empiris dari hasil
penelitian yang diperoleh menggunakan one-sample t-test. Berikut
merupakan gambaran data penelitian ini:
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Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Deskripsi Variabel Belas Kasih Diri
Hasil Pengukuran Deskripsi Variabel Belas Kasih Diri
Min
26

Teoritis
Max
130

Mean
78

Empiris
Max
116

Min
31

Mean
86,88

Tabel 4.2 Analisis One-Sample T-Test Pada Mean Empirik dan Mean Hipotetik
Analisis One-Sample T-Test Pada Mean Empiris dan Mean Teoritis
One-Sample Statistics
N
Belas Kasih Diri

Mean

217

Std. Deviation

86.88

Std. Error Mean

13.134

.892

One-Sample Test
Test Value = 78

t
Belas Kasih
Diri

9.955

df
216

Sig. (2tailed)
.000

Mean
Difference
8.876

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

7.12

10.63

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar
0,000. Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara mean empiris
dan mean teoritis. Mean teoritis skala belas kasih diri sebesar 78
sedangkan mean empirisnya sebesar 86,88. Dengan begitu, mean empiris
secara signifikan lebih besar dari mean teoritisnya. Hal ini berarti bahwa
partisipan dalam penelitian ini memiliki belas kasih diri yang tinggi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Deskripsi Variabel Kompetensi Romantis (Romantic Competence)
Hasil Pengukuran Deskripsi Variabel Kompetensi Romantis
Teoritis

Empiris

Min

Max

Mean

Min

Max

Mean

36

180

108

70

172

115.12

Tabel 4.4 Analisis One-Sample T-Test Pada Mean Empirik dan Mean Hipotetik
Analisis One-Sample T-Test Pada Mean Empiris dan Mean Teoritis
One-Sample Statistics
N
Kompetensi
Romantis

Mean

217

Std. Deviation

115.12

Std. Error Mean

16.066

1.091

One-Sample Test
Test Value = 108

Kompetensi
Romantis

t

df

6.524

216

Sig. (2tailed)
.000

Mean
Difference
7.115

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
4.97

Upper
9.26

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikasi untuk
skala Kompetensi Romantis sebesar 0,000. Hal ini berarti ada perbedaan
yang signifikan antara mean empirik dan mean teoritis skala Kompetensi
Romantis. Mean teoritis skala Kompetensi Romantis diketahui sebesar 108
sedangkan mean empiriknya sebesar 115.12 di mana mean empirik lebih
tinggi dibandingkan mean teoritisnya. Hal ini berarti bahwa partisipan
dalam penelitian ini memiliki kompetensi romantis yang tinggi.
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3. Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Data dikatakan
terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (p > 0,05) (A.
Santoso, 2010). Sedangkan, data dikatakan tidak terdistribusi secara
normal jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (p < 0,05). Uji normalitas
dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS for Windows ver. 22 dan
berikut ini merupakan uji normalitas yang dilakukan.
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian
Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

T

Kompetensi Romantis
Belas Kasih Diri

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
.123
217
.070
217

Sig.
.000
.012

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapat
adalah 0,000 untuk variabel kompetensi romantis di mana hal ini berarti
bahwa data yang didapat tidak berdistribusi secara normal (p < 0,05). Di
sisi lain untuk variabel belas kasih diri, nilai yang didapat adalah 0.012 di
mana hal ini berarti data tidak terdistribusi secara normal (p < 0,05).
4. Uji Linearitas
Uji linearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS for
Windows ver. 22 menggunakan test for liniarity. Asumsi linearitas
terpenuhi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (p < 0,05) (A. Santoso,
2010). Sebaliknya, asumsi linearitas tidak terpenuhi jika nilai signifikansi
lebih dari 0,05 (p > 0,05). Keputusan terkait asumsi linearitas diambil oleh
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peneliti dengan melihat baris linearity. Uji linearitas dapat dilihat pada
tabel 4.6.
Tabel 4.6 Hasil Uji Linearitas
Hasil Uji Linearitas

Between
Groups

(Combined)

Linearity
Deviation
from
Linearity
Within Groups
Total

Sum of
Squares
19216.194

df
54

Mean
Square
355.855

F
Sig.
1.578 .016

3946.642

1

3946.642

17.498 .000

15269.552

53

288.105

1.277 .125

36537.926
55754.120

162
216

225.543

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi pada
baris Linearity sebesar 0,000 (p < 0,05). Hal ini berarti bahwa variabel
belas kasih diri dan kompetensi romantis berada dalam satu garis lurus
atau linear. Oleh sebab itu, peneliti dapat melanjutkan ke tahap
selanjutnya, yaitu uji hipotesis yang akan dibahas pada subab selanjutnya.
5. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel belas
kasih diri dan kompetensi romantis. Telah diketahui sebelumnya bahwa
penelitian ini memiliki data yang tidak terdistribusi secara normal. Oleh
sebab itu penelitian ini menggunakan perhitungan statistik non parametrik,
yakni Spearman’s Rho. Variabel belas kasih diri dan kompetensi dikatakan
memiliki korelasi yang signifikan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (p
< 0,05). Sebaliknya kedua variabel dalam penelitian ini dikatakan tidak
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memiliki korelasi yang signifikan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (p >
0,05). Berikut ini merupakan hasil uji hipotesis menggunakan SPSS for
Windows ver. 22.
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis Menggunakan Spearman’s Rho
Hasil Uji Hipotesis Menggunakan Spearman’s Rho
SC
Spearman's rho

SC

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

KR

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

KR

1.000

.289**

.

.000

217

217

.289**

1.000

.000

.

217

217

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 (p <
0,05). Hal ini berarti belas kasih diri dan kompetensi romantis memiliki
korelasi yang positif dan signifikan. Selain itu berdasarkan koefisien
korelasi dalam Siregar (2010), koefisien korelasi dalam penelitian ini
(0,289) termasuk dalam kategorisasi lemah.

C. Analisis Tambahan
Selain deskripsi data di atas, peneliti juga menunjukkan analisis
tambahan, yaitu deskripsi data penelitian berdasarkan perbedaan jenis
kelamin. Uji yang dilakukan menggunakan uji non-parametrik Mann
Whitney mengingat bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara
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tidak normal. Analisis dilakukan dengan bantuan SPSS for windows ver.
22.

Tabel 4.8Kompetensi Romantis pada Perempuan dan Laki-laki
Kompetensi Romantis pada Perempuan dan Laki-laki
Mean
Jenis Kelamin
N
Teoritis
Mean
Sig. (2-tailed)
Perempuan

166

114,80

0,602

116,16

0,602

108
Laki-laki

51

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa mean kompetensi
romantis pada perempuan sebesar 114,80. Sedangkan mean kompetensi
romantis pada laki-laki sebesar 116,16. Lalu setelah dilakukan uji beda,
diketahui nilai signifikansi sebesar 0,602 (p > 0,05). Hal ini berarti tidak
ada perbedaan yang signifikan antara kompetensi romantis perempuan dan
laki-laki.

D. Pembahasan
Perhitungan

statistika

yang

telah

dilakukan

sebelumnya

telah

menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,289 serta nilai signifikansi sebesar
0,000 (p < 0,05). Hasil perhitungan tersebut menunjukkan adanya korelasi yang
positif, lemah dan signifikan antara belas kasih diri dan kompetensi romantis
sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti semakin tinggi
belas kasih pada diri, maka semakin tinggi pula kompetensi romantisnya.
Sebaliknya, semakin rendah belas kasih pada diri, maka semakin rendah pula
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kompetensi romantisnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan kedua
variabel ini akan dipisahkan berdasarkan ketiga aspek kompetensi romanits, yaitu
insight, mutualitas, dan regulasi emosi.
Dalam sebuah peneltian disebutkan bahwa individu yang lebih berbelas
kasih pada dirinya berhubungan dengan kemampuan yang baik untuk mengingatingat penyesalan-penyesalan masa lalu secara lebih positif sehingga akan ada
peningkatan dalam diri individu tersebut (Zhang & Chen, 2016). Terkait dengan
relasi romantis, melihat penyesalan-penyesalan masa lalu secara lebih positif
merupakan karakteristik indivdu yang memiliki kompetensi romantis. Hal ini
mengingat bahwa individu yang memiliki kompetensi romantis cenderung
melakukan refleksi terhadap diri sendiri dan orang lain serta belajar dari
pengalaman-pengalaman mereka (Davila et al., 2017). Karakterisitik ini disebut
oleh Davila dan rekan (2017) sebagai Insight.
Jika dilihat dalam aspek mutualitas, Neff dan Beretvas (2013) dalam
penelitiannya menemukan bahwa individu dengan belas kasih diri yang tinggi
berhubungan dengan tingginya perilaku yang sehat dalam relasi romantis.
Individu yang lebih berbelas kasih pada diri akan terbuka dan lebih sadar pada
ketidaksempurnaan pada hidupnya sembari menunjukkan perhatian dan kasih
sayang diperlukan untuk diri individu itu sendiri (Neff, 2003). Hal ini akan
mengarahkan individu untuk juga bersikap perhatian, hangat, dan penuh kasih
sayang terhadap pasangannya (Neff & Beretvas, 2013). Selain itu juga karena
individu belajar untuk terbuka dan menerima kekurangan dirinya sendiri, invidu
juga dapat menerima kekurangan pasangannya. Sejalan dengan hal tersebut,
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perhatian, hangat, dan penuh kasih sayang adalah karakteristik yang ditunjukkan
oleh individu dengan kompetensi romantis yang baik. Hal ini karena dalam teori
kompetensi romantis, Davila dan rekan (2017) menyebutkan bahwa individu yang
memiliki kompetensi romantis yang tinggi cenderung asertif pada kebutuhannya
sendiri dan juga responsif terhadap kebutuhan pasangannya.
Masih terkait dengan mutualitas, penjelasan mengenai keterkaitan antara
belas kasih diri dan kompetensi romantis juga dapat ditunjukkan lewat penelitian
Yarnell dan Neff. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu dengan belas
kasih diri yang tinggi cenderung berusaha untuk menyelesaikan konflik dalam
hubungan degan mempertimbangkan kebutuhan diri dan pasangannya (Yarnell &
Neff, 2012). Hal ini sejalan dengan sejalan dengan teori kompetensi romantis
yang menyatakan bahwa individu yang memiliki kompetensi yang tinggi
cenderung mempertimbangkan kedua pihak terutama ketika akan mengambil
tindakan atau keputusan (Davila et al., 2017).
Terakhir terkait regulasi emosi, mengingat bahwa dalam sebuah relasi
romantis individu, emosi-emosi akan sering terlihat. Individu dengan kompetensi
romantis yang tinggi akan dapat mengatur emosi-emosi secara adaptif sehingga
individupun mampu berpikir secara lebih jernih terhadap keputusan-keputusannya
(Davila et al, 2017). Dalam hal ini, praktisk belas kasih diri dapat membantu. Hal
ini dibuktikan dalam sebuah penelitian oleh Arimitsu dan Hofmann (2015).
Individu yang menerapkan belas kasih pada diri secara rutin akan dapat
menurunkan emosi negatif dalam segala kondisi. Hal ini sejalan dengan penelitian
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Leary, Tale, Adams, dan rekan (2007) yang menunjukkan bahwa belas kasih diri
yang tinggi berhubungan dengan rendahnya emosi negatif.
Selain penjelasan berdasarkan aspek kompetensi romantis itu sendiri,
hubungan antara belas kasih diri dan kompetensi romantis juga dapat dijelaskan
melalui hasil penelitian Baker dan McNulty (2011). Misalnya seperti penelitan
yang menyebutkan bahwa individu yang memiliki belas kasih diri yang tinggi
berhubungan dengan tingginya motivasi mereka untuk mengoreksi masalah dalam
hubungan interpersonal (Baker & McNulty, 2011). Hal ini dengan sejalan dengan
penjelasan Shure dan Spivack (1982) terkait kompetensi romantis bahwa individu
dengan keterampilan menjalankan hubungan yang baik akan berusaha untuk
mencari berbagai solusi yang mungkin diterapkan dalam permasalahan hubungan
interpersonal.
Subjek penelitian ini memiliki belas kasih diri dan kompetensi romantis
yang cenderung tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean empiris yang lebih
besar dari mean teoritis pada variabel belas kasih diri (86,88 > 78) dan pada
variabel kompetensi romantis (115,12 > 108). Selain itu, analisis juga
menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) di mana hal ini berarti
terdapat perbedaan yang signifikan antara mean teoritis dan mean empiris. Selain
itu, peneliti juga melakukan analisis tambahan untuk mengetahui apakah ada
perbedaan yang signifikan antara kompetensi romantis pada perempuan dan lakilaki. Hasil analis menunjukkan bahwa mean kompetensi romantis perempuan
sebesar 114,80 dan mean kompetensi romantis laki-laki sebesar 116,16 dengan
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nilai signifikasi 0,602 (p > 0,05). Hal ini berarti tidak ada perbedaan yang
signifikan antara kompetensi romantis pada perempuan dan laki-laki.
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BAB V
PENUTUP

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan perhitungan statistika dan penjelasan pada bab sebelumnya
diketahui bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara belas kasih diri
dan kompetensi romantis pada partisipan dalam penelitian ini. Hal ini berarti,
semakin tinggi belas kasih diri pada remaja penonton drama Korea pada peneltian
ini maka semakin tinggi pula kompetensi romantisnya. Berlaku sebaliknya di
mana semakin rendah belas kasih pada diri maka semakin rendah pula kompetensi
romantisnya.

B. Keterbatasan Penelitian
Setelah melalui beberapa proses penelitian, peneliti menyadari adanya
keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini. Pertama, saat proses seleksi
item, seluruh item dalam salah satu indikator di skala kompetensi romantis
tereliminasi. Sehingga pada aspek regulasi emosi, jumlah indikatornya berubah
dari 5 indikator menjadi 4 indikator. Akan tetapi, meskipun peneliti kehilangan
satu indikator, skala kompetensi romantis memiliki reliabilitas yang tinggi dengan
koefisien reliabilitas 0,89. Kedua, perhitungan untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan statistik non parametrik yaitu, spearman’s rho. Hal
ini berarti asumsi akan diperlonggar sehingga hasil yang didapatkan bersifat lebih
umum dan kesimpulan yang diambil akan lebih lemah jika dibandingkan dengan
83
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statistik parametrik (Santoso, 2015) Hal ini dipilih dengan pertimbangan bahwa
data dalam penelitian tidak terdistribusi secara normal meskipun telah melewati
proses

pengeliminasian

outliers.

Selanjutnya

penelitian

ini

tidak

bisa

digeneralisasikan ke dalam populasi mengingat data penelitian terdistribusi secara
tidak normal selain itu partisipan penelitian dipilih dengan metode convenience
sampling.

C. Saran
Telah diketahui berdasarkan penjabaran-penjabaran sebelumnya bahwa
semakin tinggi belas kasih diri dalam diri remaja maka semakin tinggi pula
kompetensi romantisnya. Oleh sebab itu, ada beberapa saran yang dapat diberikan
oleh penelti kepada remaja, orang tua, dan komunitas ilmuwan psikologi
selanjutnya.
1. Bagi Remaja
Remaja perlu untuk memberikan diri perhatian dan kasih sayang yang
sewajarnya terkait relasi romantis. Misalnya seperti berlatih untuk
mengatur perasaan-perasaan dalam peristiwa yang menekan. Selain itu
belajar untuk terbuka dan menerima kekurangan dalam dirinya sehingga
remaja juga belajar untuk menerima kekurangan orang lain.
2. Bagi orang tua
Orang tua dapat terlibat dan memberikan perhatian sewajarnya kepada
remaja sehingga remaja bisa belajar untuk memberikan kasih kepada
dirinya terutama terkait hubungan romantis. Selain itu, orang tua bisa
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memberikan pengertian dan mengajak remaja untuk berdiskusi mengenai
adegan-adegan dalam drama Korea yang didramatisasi dengan tujuan
untuk menghibur penonton.
3. Bagi komunitas ilmuwan psikologi
Bagi komunitas ilmuwan psikologi terutama peneliti yang tertarik
dengan topik belas kasih diri maupun kompetensi romantis hendaknya
perlu memperhatikan jumlah partisipan yang dilibatkan dengan harapan
dapat menjangkau sampel penelitian secara lebih merata dan luas. Selain
itu, hal tersebut juga dilakukan dengan harapan tercapainya data yang
terdistribusi secara normal sehingga analisis parametrik dapat dilakukan.
Selain itu bagi peneliti yang tertarik dengan kompetensi romantis dapat
melakukan penelitian kualitatif terkait topik tersebut. Hal ini mengingat
bahwa penelitian terkait kompetensi romantis di Indonesia masih sangat
sedikit. Harapannya dengan melakukan peneltian kualitatif terkait
kompetensi romantis, wawasan kompetensi romantis dalam konteks
Indonesia semakin bertambah. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat
mengaitkan

kompetensi

romantis

dengan

variabel

lain

yang

mempengaruhinya seperti durasi remaja dalam berpacaran, relasi antara
orang tua dan remaja, atau bahkan relasi antara remaja dan teman
sebayanya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

D. Komentar Penutup
Pada bab I peneliti telah menyinggung bahwa penelitian ini berangkat dari
ketertarikan peneliti terhadap topik kompetensi romantis dalam konteks
pengalaman personal peneliti sendiri. Setelah melewati penelitian ini, peneliti
mendapat insight mengenai permasalahan inti dalam kehidupan romantis peneliti.
Jika dikaitkan dengan teori-teori dalam penelitan ini, peneliti menyadari bahwa
ketika dihadapkan dalam kejadian yang menekan selama pacaran, penelti
cenderung sering menyalahkan diri sendiri dan mengkritik diri sendiri (selfjudgment) dan menghantar peneliti pada emosi-emosi negatif terkait diri sendiri.
Pada proses ini peneliti seharusnya belajar untuk terbuka pada perasaan-perasaan
tersebut dan menerimanya bahwa seperti kebanyakan manusia, peneliti juga akan
melakukan kesalahan sehingga emosi-emosi negatif dapat diatasi dan pikiran
menjadi lebih jernih. Jika peneliti pada akhirnya dapat mengolah emosi negatif
dengan lebih adaptif, selanjutnya peneliti dapat membangun komunikasi dengan
pasangan peneliti yang didasarkan atas pikiran yang lebih jernih.
Peneliti juga berharap agar para remaja mau belajar dari siapa saja
termasuk orang tua. Hal ini mengingat bahwa tertarik dengan lawan jenis adalah
hal yang wajar dan sesuai dengan perkembangan remaja. Selain itu, harapannya
para orang tua pun lebih terbuka, terlibat, namun tetap mengarahkan para remaja.
Hal ini karena dari interaksi-interaksi tersebut anak secara tidak langsung belajar
juga dari orang tua mereka. Oleh sebab itu, peneliti berharap agar lebih terlibat
pada relasi romantis para remaja.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87

DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, S. (2017). Diduga Patah Hati, Remaja ini Gantung Diri di Pohon
Duku.
Detik.com.
Diunduh
dari
https://news.detik.com/berita/d3396208/diduga-patah-hati-remaja-ini-gantung-diri-di-pohon-duku (24 April,
2017)
Allen, A. B., & Leary, M. R. (2010). Self-compassion , stress , and coping. Social
and personality. Psychology Compass, 2, 107–118. doi:10.1111/j.17519004.2009.00246.x.Self-Compassion
Arimitsu, K., & Hofmann, S. G. (2015). Effects of compassionate thinking on
negative emotions. Cognition and Emotion, 99(31) (March), 1–8.
doi:10.1080/02699931.2015.1078292
Auslander, B. A., Short, M. B., Succop, P. A., & Rosenthal, S. L. (2009).
Associations between parenting behaviors and adolescent romantic
relationships.
Adolescent
Health,
45(1),
98–101.
doi:10.1016/j.jadohealth.2008.12.014
Azwar, S. (2009). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azwar, S. (2017). Metode Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Baker, L. R., & McNulty, J. K. (2011). Self-compassion and relationship
maintenance: The moderating roles of conscientiousness and gender. Journal
of
Personality
and
Social
Psychology,
100(5),
853–873.
doi:10.1037/a0021884
Banaag, M., Rayis, K., Malabanan, M., & Lopez, E. (2014). The influence of
media on young people‟ s attitudes towards their love and beliefs on
romantic and realistic relationships, 1(2), 7–16. doi:10.6007/IJARP/v1i2/1049
Bandura, A. (1986). Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive
Theory. New Jersey.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication. Media
Psychology, 3(3), 265–299. doi:10.1207/S1532785XMEP0303
Bandura, A. (2009). Social cognitive theory of mass communication. Dalam J.
Bryant & M. B. Oliver (Eds.), Media Effects: Advances in theory and
research (3rd ed) (pp. 94–124). New York: Routledge.
Brown, B. B. (1999). “You‟re going out with who?”: Peer group influences on
adolescent romantic relationships. The development of romantic relationships
in adolescence. doi:10.1017/CBO9781316182185.013
Cohen, J., & Weimann, G. (2000). Cultivation revisited: Some genres have some
effects on some viewers. Communication Reports, 13(2), 99–114.
doi:10.1080/08934210009367728
Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. O. (1994). The development of emotion

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

regulation and dysregulation. Monographs of the Society for Research in
Child Development, 59(2–3), 73–102. doi:10.1097/00004583-19931100000039
Crocker, L. & Alglna, J. (2008). Introduction to classical and modern test theory.
USA: Cengage Learning.
Davila, J., Mattanah, J., Bhatia, V., Latack, J. A., Feinstein, B. A., Eaton, N. R.,
… Zhou, J. (2017). Romantic competence, healthy relationship functioning,
and well-being in emerging adults. Personal Relationships, 24(1), 162–184.
doi:10.1111/pere.12175
Davila, J., Steinberg, S. J., Ramsay, M., Stroud, B., Starr, L. R., & Yoneda, A.
(2009). Assessing romantic competence in adolescence: The romantic
competence
interview.
Journal
of
Adolescence,
32,
55–75.
doi:10.1016/j.adolescence.2007.12.001
Davila, J., Stroud, C. B., Miller, M. R., Steinberg, S. J., (2010). Commentary :
Defining and understanding adolescent romantic competence : Progress ,
challenges, and implications. Journal of Clinical Child & Adolescent
Psychology, 36(4), 37–41. doi:10.1080/15374410701662147
Doughty, S. E., Lam, C. B., Stanik, C. E., & McHale, S. M. (2015). Links
between sibling experiences and romantic competence from adolescence
through young adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 44(11), 2054–
2066. doi:10.1007/s10964-014-0177-9
Erdianto, K. (2016). Angka Kekerasan dalam Pacaran Tinggi, tetapi UU Belum
Melindungi.
Kompas.com.
Diunduh
dari
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/08/07513391/Angka.Kekerasan.dal
am.Pacaran.Tinggi.tetapi.UU.Belum.Melindungi
Fletcher, G. J. O., & Kerr, P. S. G. (2010). Through the eyes of love: Reality and
illusion in intimate relationships. Psychological Bulletin, 136(4), 627–658.
doi:10.1037/a0019792
Furman, W., & Shaffer, L. (2003). The role of romantic relationship in adolesence
development. Dalam P. Florsheim (Ed.), Adolescent Romantic Relations and
Sexual Behavior: Theory, Research, and Practical Implications (pp. 3–22).
Mahwah, NJ: Erlbaum.
Furman, W., & Wehner, E. A. (1994). Romantic views: Toward a theory of
adolescent romantic relationships. Dalam R. Montmayer, G. R. Adams, & G.
P. Gullota (Eds.). Advances in Adolescent Development: An Annual Book
Series (pp. 168-175). Thousand Oaks, CA: Sage.
Gautama, W. (2017). Pacarnya Direbut, Gadis Ini Otaki Pembunuhan Temannya,
Sadisnya Usus Korban Dibuat Terburai. Bangka Pos. Diunduh dari
http://bangka.tribunnews.com/2017/04/08/pacarnya-direbut-gadis-ini-otakipembunuhan-temannya-sadisnya-usus-korban-dibuat-terburai (24 April
2017)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

Giles, D. C. (2009). Parasocial interaction: a review of the literature and a model
for
future
research.
Media
Research,
4,
279-305.
doi:10.1207/S1532785XMEP0403
Goodwin, J. (2010). Research in Psychology: Methods and Design (6th ed). USA:
John Wiley & Sons.
Hanafi, R. (2016). Angka Kekerasan Seksual Meningkat. Koran Sindo. Diunduh
dari.http://nasional.kompas.com/read/2016/03/08/07513391/Angka.Kekerasa
n.dalam.Pacaran.Tinggi.tetapi.UU.Belum.Melindungi
Havighurst, R. J. (1953). Human Development and Education. London:
Longsman.
HIMPSI. (2010). Kode Etik Psikologi Indonesia. Surakarta: HIMPSI.
Horton, D., & Wohl, R. (1956). Mass Communication and para-social interaction.
Psychiatry, 19(3), 215–229. doi:10.1080/00332747.1956.11023049
Huat, C. B., & Iwabuchi, K. (2008). East Asian Pop Culture: Analysing The
Korean Wave. Journal of Chemical Information and Modeling. Hong Kong:
Hong Kong University Press. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Kan, M. L., McHale, S. M., & Crouter, A. C. (2008). Parental involvement in
adolescent romantic relationships: Patterns and correlates. Journal of Youth
and Adolescence, 37(2), 168–179. doi:10.1007/s10964-007-9185-3
Khuin, L. K. (2017, 26 September). Commentary: Southeast Asia‟s Romance with
Korean
Drama
Shows.
Retrieved
from
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/commentary-southeastasia-s-romance-with-korean-drama-shows-9021166
Kumar, S. A., & Mattanah, J. F. (2016). Parental attachment, romantic
competence, relationship satisfaction, and psychosocial adjustment in
emerging
adulthood.
Personal
Relationships,
23,
801–817.
doi:10.1111/pere.12161
Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A., & Hancock, J. (2007).
Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The
implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social
Psychology, 92(5), 887–904. doi:10.1037/0022-3514.92.5.887
Neff, K. (2003). Self-compassion : An alternative conceptualization of a healthy
attitude
toward
oneself.
Self
and
Identity,
2,
85–101.
doi:10.1080/15298860390129863
Neff, K. (2003). The development and validation of a scale to measure selfcompassion. Self and Identity, 2, 223–250. doi:10.1080/15298860390209035
Neff, K. & Beretvas, S. N. (2013). The role of self-compassion in romantic
relationships.
Self
and
Identity,
12,
78–98.
doi:10.1080/15298868.2011.639548

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

Neff, K. D. (2016a). Does self-compassion entail reduced self-judgment,
isolation, and over-identification? A Response to Muris, Otgaar, and
Petrocchi (2016). Mindfulness, 7(3), 791–797. doi:10.1007/s12671-0160531-y
Neff, K. D. (2016b). The self-compassion scale is a valid and theoretically
coherent measure of self-compassion. Mindfulness, 7(1), 264–274.
doi:10.1007/s12671-015-0479-3
Neff, K. D., Whittaker, T. A., & Karl, A. (2017). Examining the factor structure
of the self-compassion scale in four distinct populations: Is the use of a total
scale score justified? Journal of Personality Assessment, 1–12.
doi:10.1080/00223891.2016.1269334
Reizer, A., & Hetsroni, A. (2014). Media exposure and romantic relationship
quality: A slippery slope? Psychological Reports, 114(1), 231–249.
doi:10.2466/21.07.PR0.114k11w6
Rofiuddin. (2014). Kekerasan terhadap Perempuan di Jateng, 10 Tewas.
Kompas.com.
Diunduh
dari
https://m.tempo.co/read/news/2014/08/04/063597024/kekerasan-terhadapperempuan-di-jateng-10-tewas.
Santoso, A. (2010). Statistik untuk Psikologi: Dari Blog Menjadi Buku.
Yogyakarta: Penerbit USD.
Santoso, S. (2015). Menguasai Statistik Non-Parametrik. Jakarta: Gramedia.
Santrock, J. W. (2012). Perkembangan Masa Hidup. (B. Widyasinta, Terj.) (13th
ed.). Jakarta: Erlangga.
Shulman, S., Davila, J., & Shachar-shapira, L. (2011). Assessing romantic
competence among older adolescents. Journal of Adolescence, 34(3), 397–
406. doi:10.1016/j.adolescence.2010.08.002
Shure, M. B., & Spivack, G. (1982). The Problem-solving approach to
adjustment: A competency-building model. Prevention in Human Service,
1(1), 87–103. doi:10.1300/J293v01n01
Siregar, S. (2010). Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
Stroud, C. B., & Davila, J. (2008). Pubertal timing and depressive symptoms in
early adolescents : the roles of romantic competence and romantic
experiences. 953–966. doi:10.1007/s10964-008-9292-9
Supratiknya, A. (2014). Pengukuran Psikologis. Yogyakarta: USD.
Tian, Q., & Hoffner, C. a. (2010). Parasocial interaction with liked, neutral, and
disliked characters on a popular tv series. Mass Communication and Society,
13(3), 250–269. doi:10.1080/15205430903296051
Wihadi, F. (2013). Hubungan pengungkapan diri terhadap kepuasan hubungan
romantis pada dewasa awal (Skripsi). Sanata Dharma University,
Yogyakarta.
Diunduh
dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

https://repository.usd.ac.id/8595/1/089114079_Full.pdf
Yarnell, L. M., & Neff, K. D. (2012). Self and identity self-compassion ,
interpersonal conflict resolutions , and well-being. Self and Identity, 12(2),
37–41.
Zhang, J. W., & Chen, S. (2016). Self-compassion promotes personal
improvement from regret experiences via acceptance. Personality and Social
Psychology Bulletin, 42(2), 244–258. doi:10.1177/0146167215623271

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

LAMPIRAN
LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

LAMPIRAN 1
Intrumen Penelitian
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Lampiran 1.1 Skala Belas Kasih Diri
HOW I TYPICALLY ACT TOWARDS MYSELF IN DIFFICULT TIMES
Please read each statement carefully before answering. To the left of each item, indicate
how often you behave in the stated manner, using the following scale:
Almost Almost
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2

3

4

never always
5

I’m disapproving and judgmental about my own flaws and inadequacies.
When I’m feeling down I tend to obsess and fixate on everything that’s wrong.
When things are going badly for me, I see the difficulties as part of life that everyone
goes through.
When I think about my inadequacies, it tends to make me feel more separate and cut
off from the rest of the world.
I try to be loving towards myself when I’m feeling emotional pain.
When I fail at something important to me I become consumed by feelings of
inadequacy.
When I'm down and out, I remind myself that there are lots of other people in the
world feeling like I am.
When times are really difficult, I tend to be tough on myself.
When something upsets me I try to keep my emotions in balance.
When I feel inadequate in some way, I try to remind myself that feelings of
inadequacy are shared by most people.
I’m intolerant and impatient towards those aspects of my personality I don't like.
When I’m going through a very hard time, I give myself the caring and tenderness I
need.
When I’m feeling down, I tend to feel like most other people are probably happier
than I am.
When something painful happens I try to take a balanced view of the situation.
I try to see my failings as part of the human condition.
When I see aspects of myself that I don’t like, I get down on myself.
When I fail at something important to me I try to keep things in perspective.
When I’m really struggling, I tend to feel like other people must be having an easier
time of it.
I’m kind to myself when I’m experiencing suffering.
When something upsets me I get carried away with my feelings.
I can be a bit cold-hearted towards myself when I'm experiencing suffering.
When I'm feeling down I try to approach my feelings with curiosity and openness.
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23.
24.
25.
26.

I’m tolerant of my own flaws and inadequacies.
When something painful happens I tend to blow the incident out of proportion.
When I fail at something that's important to me, I tend to feel alone in my failure.
I try to be understanding and patient towards those aspects of my personality I don't
like.

Lampiran 1. 2 Item-Item Skala Terjemahan Belas Kasih Diri
No.

Pernyataan

1.

Saya menyalahkan dan menghakimi diri sendiri atas kelemahan
dan kekurangan saya.

2.

Saat merasa sedih, saya cenderung terobsesi dan terpaku pada apa
yang salah dalam segala hal.

3.

Bila sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya, saya
memandang bahwa kesulitan merupakan sebuah bagian dari
kehidupan yang juga dialami semua orang.

4.

Ketika saya memikirkan kekurangan saya, hal ini cenderung
membuat saya merasa terasing dan sendirian

5.

Saya mencoba untuk mencintai diri sendiri saat merasa emosional

6.

Ketika saya gagal dalam hal yang penting bagi saya, saya
tenggelam dalam perasaan tidak berdaya

7.

Ketika saya merasa sedih, saya mengingatkan diri sendiri bahwa
banyak orang lain di luar sana juga merasakan apa yang saya
rasakan

8.

Ketika saya berada pada masa-masa sulit, saya cenderung
bersikap kasar pada diri sendiri

9.

Ketika ada sesuatu yang mengganggu saya, saya berusaha untuk
menguasai perasaan saya

10.

Ketika saya merasa kurang dalam beberapa hal, saya mencoba
mengingatkan diri sendiri bahwa perasaan akan kekurangan juga
dimiliki oleh kebanyakan orang

11.

Saya tidak toleran dan tidak sabar terhadap aspek kepribadian
saya yang tidak saya suka
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12.

Ketika saya mengalami masa sulit, saya memberi diri sendiri
perhatian dan kelembutan yang saya butuhkan

13.

Saat saya merasa sedih, saya cenderung merasa bahwa
kebanyakan orang lain lebih bahagia dari saya

14.

Ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, saya mencoba melihat
situasi dari sisi negatif dan positif secara berimbang

15.

Saya mencoba melihat kegagalan saya sebagai bagian dari
kondisi manusia

16.

Ketika saya melihat aspek dalam diri yang tidak saya sukai, saya
terus-menerus mengkritik diri sendiri

17.

Ketika saya gagal dalam sesuatu yang penting bagi saya, saya
mencoba untuk tetap berpikir jernih dalam memandang kegagalan
itu

18.

Ketika saya benar-benar mengalami kesulitan, saya cenderung
merasa bahwa orang lain lebih mudah menjalaninya dibandingkan
saya

19.

Saya baik hati pada diri sendiri ketika mengalami penderitaan

20.

Bila ada sesuatu yang mengganggu saya, saya terbawa perasaan
saya sendiri

21.

Saya menjadi mati rasa terhadap diri sendiri ketika saya
mengalami penderitaan

22.

Ketika saya merasa sedih, saya mencoba untuk mencari tahu dan
terbuka terhadap perasaan saya

23.

Saya toleran terhadap kelemahan dan kekurangan saya sendiri

24.

Ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, saya cenderung
bereaksi berlebihan

25.

Saat saya merasa sedih, saya cenderung merasa bahwa
kebanyakan orang lain lebih bahagia dari saya

26.

Saya mencoba untuk memahami dan sabar terhadap aspek
kepribadian saya yang tidak saya sukai

Lampiran 1. 3 Item-item Kompetensi Romantis Sebelum Try-Out
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Item
Saya berusaha untuk menyembunyikan pendapat saya agar
tidak menyinggung perasaan pacar saya
Biasanya saya membantu pacar saya ketika ia membutuhkan
saya
Saya menahan diri untuk tidak mengungkit kesalahan pacar
ketika bertengkar
Saya berani memutuskan pacar saya ketika hubungan ini
membuat saya terlalu menderita
Ketika bertengkar, saya cenderung menyalahkan pacar
ketimbang mencari solusi.
Kehilangan jati diri dalam berpacaran bukanlah masalah bagi
saya
Bagi saya, pacaran yang baik adalah ketika banyak orang iri
dengan hubungan saya
Saya bingung mengapa saya mulai berpacaran
Saya cenderung langsung mengomeli pacar saya, ketika ia
melakukan sesuatu membuat saya terganggu
Saya mengetahui mengapa saya berpacaran
Saya memahami hal-hal yang disukai dan tidak disukai pacar
saya
Dalam berpacaran, saya merasa salah satu dari kami lebih
banyak memberi daripada menerima.
Saya selalu mengecek handphone pacar saya
Saya belajar untuk berkomunikasi dengan pacar agar
kesalahpahaman berkurang
Penting bagi saya untuk mendengarkan keluh kesah pacar
saya
Ketika pacar saya mengalami kesulitan, saya cenderung untuk
menghindar darinya.
Ketika bermasalah dengan pacar, saya memilih untuk
menghindar
Saya dapat mengatakan secara jelas kepada pacar saya apa
yang saya rasakan
Ketika ada hal yang mengganggu saya dalam pacaran, saya
cenderung menyakiti pacar saya ketimbang mengatakan apa
yang saya rasakan,
Ketika emosi saya mulai meluap karena bertengkar dengan
pacar, saya biasanya mengambil waktu sejenak untuk
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sendirian
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Saya bersedia meluangkan waktu untuk pacar di tengah
kesibukan saya
Saya tetap memertahankan pacar saya bahkan ketika pacar
saya begitu posesif
Saya memilih untuk memendam rasa kecewa saya sendirian
ketika pacar menyinggung saya
Menurut saya pacaran yang baik adalah saling terlibat secara
berimbang satu sama lain
Saya dan pacar saya masing-masing menyisihkan waktu agar
bisa berkegiatan bersama
Saya dan pacar saya saling memahami dan menghargai
perbedaan yang ada
Saya merasa terlalu sibuk untuk bisa menemani pacar saya.
Ketika keinginan saya dan pacar saya berbeda, saya berusaha
mencari kesepakatan bersama pacar saya.
Saya mulai berpacaran karena takut dibilang jomblo.
Ketika masalah dalam pacaran muncul, saya biasanya
mempertimbangkan beberapa hal dulu sebelum mengambil
kesimpulan.
Saya berusaha untuk memberitahu pacar saya jika ada hal
yang saya inginkan darinya
Saya mengungkit masalah yang sudah lewat ketika bertengkar
dengan pacar saya
Ketika ada hal yang mengganggu saya dalam pacaran, saya
biasanya menyadari dan menerima perasaan yang saya alami
Saya bisa menikmati waktu saat tidak bersama pacar
Saya paham apa yang membuat pacar saya bahagia
Saya tidak segan untuk segera mengucapkan kata-kata kasar
ketika pacar saya menyinggung hati saya
Saya tahu apa yang saya butuhkan dalam pacaran
Saya dapat memusatkan perhatian pada kesibukan lain ketika
saya tidak bersama dengan pacar saya.
Ketika bertengkar dengan pacar, saya berusaha untuk melihat
masalah dari berbagai sisi
Saya menegur pacar saya ketika ia melakukan kesalahan
Pacaran yang baik adalah dengan menjadi diri sendiri di
hadapan satu sama lain
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Saya memiliki prinsip yang dapat membantu saya menjaga
diri dalam berpacaran
Ketika pacar melakukan hal yang membuat saya tidak
nyaman saya berusaha untuk memberitahunya
Saya terus-terusan menuntut pacar saya untuk menuruti
kemauan saya
Saya sulit memahami jalan pikiran pacar saya
Saya rela terus-menerus mengorbankan diri sendiri agar apa
yang diinginkan pacar saya terpenuhi
Saya heran kenapa pacar saya memilih saya
Saya cenderung mencurigai pacar saya ketika ia tidak
memberikan kabar kepada saya
Saya selalu menanyakan keberadaan pacar saya
Saya terus berusaha mengubah pacar saya ketika saya tahu
hal itu sulit untuk dilakukan
Ketika pacar saya berusaha menceritakan masalahnya, saya
lebih tertarik untuk mengecek media sosial di handphone saya
Saya menyindir pacar saya ketika pacar saya kurang
memahami apa yang saya inginkan
Agar dapat mempertahankan hubungan, saya rela untuk
melanggar prinsip yang telah saya buat
Bagi saya, berhati-hati untuk berelasi dengan lawan jenis itu
diperlukan agar pacar saya tidak salah paham
Saya cenderung mengabaikan pendapat pacar saya yang
berbeda dari saya
Ketika cekcok dengan pacar saya, saya mampu menenangkan
diri
Saya dan pacar saya saling mendukung kegemaran masingmasing.
Bagi saya, kegagalan dalam berpacaran membantu saya
memahami diri saya sendiri.
Saya berharap agar pacar saya tahu dengan sendirinya apa
yang saya inginkan
Saya cenderung menyindir pacar saya lewat media sosial
ketika ia melakukan kesalahan
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Lampiran 1. 4 Kuesioner Online
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LAMPIRAN 2
Perhitungan Analisis Data
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Lampira 2.1 Reliabilitas Skala Bela Rasa Diri
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
114

100.0

0

.0

114

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.892

26

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

1.000000

85.11

191.872

.436

.889

2.000000

85.08

189.932

.444

.889

3.000000

84.75

195.497

.259

.893

4.000000

85.04

184.441

.530

.887

5.000000

84.53

192.446

.385

.890

6.000000

85.12

187.896

.522

.887

7.000000

84.44

186.762

.589

.886

8.000000

84.33

189.463

.397

.890
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9.000000

84.13

196.204

.333

.891

10.000000

84.38

192.078

.461

.889

11.000000

84.71

189.659

.460

.889

12.000000

84.59

192.333

.418

.889

13.000000

85.31

185.383

.548

.886

14.000000

84.32

189.407

.511

.887

15.000000

84.28

192.062

.470

.888

16.000000

85.05

191.112

.455

.889

17.000000

84.58

191.573

.487

.888

18.000000

85.31

187.153

.522

.887

19.000000

84.72

192.611

.417

.889

20.000000

85.71

196.526

.281

.892

21.000000

84.80

188.658

.545

.887

22.000000

84.36

191.701

.479

.888

23.000000

84.49

189.296

.573

.886

24.000000

84.79

189.194

.439

.889

25.000000

85.18

182.889

.636

.884

26.000000

84.62

192.856

.517

.888

Lampiran 2.2 Korelasi Total Antar Item Skala Kompetensi
Romantis
Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
113

99.1
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a

Excluded
Total

1

.9

114

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.893

60

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

1.000000

223.22

420.388

.228

.893

2.000000

222.11

414.971

.506

.890

3.000000

223.02

414.357

.367

.891

4.000000

222.51

419.038

.228

.893

5.000000

222.60

418.670

.293

.892

6.000000

222.29

421.012

.210

.893

7.000000

222.35

422.210

.169

.893

8.000000

223.01

405.920

.539

.889

9.000000

223.65

417.034

.263

.892

10.000000

222.74

414.817

.368

.891

11.000000

222.38

412.774

.577

.889

12.000000

223.68

420.433

.215

.893

13.000000

222.88

423.056

.151

.894
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14.000000

222.07

415.566

.497

.890

15.000000

221.98

422.268

.334

.892

16.000000

221.96

414.267

.495

.890

17.000000

222.58

414.943

.340

.891

18.000000

222.71

410.334

.475

.890

19.000000

222.32

417.344

.336

.891

20.000000

222.43

429.712

.007

.895

21.000000

222.53

419.787

.303

.892

22.000000

223.32

427.398

.047

.895

23.000000

223.04

414.677

.323

.891

24.000000

222.03

421.990

.317

.892

25.000000

222.36

416.090

.423

.890

26.000000

222.29

418.137

.388

.891

27.000000

222.75

416.813

.355

.891

28.000000

222.30

416.230

.469

.890

29.000000

221.98

415.982

.379

.891

30.000000

222.33

411.633

.532

.889

31.000000

222.54

413.733

.476

.890

32.000000

223.12

417.335

.286

.892

33.000000

222.84

416.046

.425

.890

34.000000

222.45

430.161

.002

.894

35.000000

222.49

418.913

.339

.891

36.000000

222.55

413.875

.379

.891

37.000000

222.76

421.291

.246

.892

38.000000

222.25

426.134

.127

.893

39.000000

222.42

411.584

.546

.889
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40.000000

222.17

414.016

.526

.890

41.000000

221.86

423.069

.277

.892

42.000000

222.17

419.016

.362

.891

43.000000

222.14

414.087

.554

.889

44.000000

222.34

416.047

.411

.891

45.000000

223.21

410.026

.436

.890

46.000000

222.67

411.133

.415

.890

47.000000

223.66

416.529

.265

.892

48.000000

223.18

413.236

.348

.891

49.000000

223.43

422.980

.140

.894

50.000000

223.12

414.478

.319

.892

51.000000

222.05

418.390

.354

.891

52.000000

223.14

407.712

.484

.889

53.000000

222.42

413.120

.406

.890

54.000000

222.76

426.773

.081

.894

55.000000

222.58

410.299

.551

.889

56.000000

222.93

419.870

.298

.892

57.000000

222.36

409.198

.567

.889

58.000000

222.03

424.312

.192

.893

59.000000

223.99

424.545

.129

.894

60.000000

222.46

411.876

.379

.891
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Lampiran 2. 3 Reliabilitas Skala Kompetensi Romantis Setelah
Try-out
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
113

99.1

1

.9

114

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.892

36

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

2.000000

134.61

213.740

.571

.887

3.000000

135.52

215.430

.336

.891

5.000000

135.11

218.328

.269

.892

8.000000

135.51

208.270

.547

.887

9.000000

136.15

216.379

.263

.893

10.000000

135.25

214.349

.387

.890

11.000000

134.88

212.246

.639

.886

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
113

14.000000

134.58

215.425

.502

.888

15.000000

134.49

219.591

.381

.890

16.000000

134.47

214.466

.500

.888

17.000000

135.08

214.306

.360

.891

18.000000

135.21

210.401

.520

.887

19.000000

134.82

216.540

.343

.891

23.000000

135.54

216.572

.265

.893

24.000000

134.53

220.430

.303

.891

25.000000

134.87

214.563

.480

.888

26.000000

134.80

217.146

.398

.890

28.000000

134.81

215.390

.499

.888

29.000000

134.49

216.770

.340

.891

30.000000

134.83

212.516

.539

.887

31.000000

135.04

213.114

.520

.888

33.000000

135.35

214.514

.482

.888

35.000000

134.99

216.312

.407

.890

36.000000

135.05

214.694

.361

.890

39.000000

134.92

213.306

.519

.888

40.000000

134.67

214.169

.538

.888

42.000000

134.67

218.508

.338

.891

43.000000

134.65

215.034

.528

.888

45.000000

135.72

209.705

.490

.888

48.000000

135.68

215.683

.286

.892

50.000000

135.62

215.381

.293

.892

51.000000

134.56

218.302

.321

.891

52.000000

135.65

210.141

.471

.888
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55.000000

135.09

211.367

.565

.887

56.000000

135.43

219.587

.257

.892

60.000000

134.96

213.195

.363

.891
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LAMPIRAN 3
Surat Keterangan
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Lampiran 3. 1 Surat Keterangan Pengecekan Perbedaan Makna
antar Terjemahan
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Lampiran 3. 2 Surat Keterangan Terjemahan Skala Bela Rasa
Diri

