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ABSTRAK 

Alifia Anindhita, 111211133105, Pengaruh Gaya Kelekatan Romantis 

Dewasa terhadap Kepuasan Hubungan pada Dewasa Awal yang menjalani 

Hubungan Jarak Jauh, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 

2017. 

 xvii+74 Halaman, 6 Lampiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya 
kelekatan romantis dewasa terhadap kepuasan hubungan pada dewasa awal yang 
menjalani hubungan jarak jauh. Kepuasan hubungan adalah sebuah evaluasi 
subjektif pada masing-masing pasangan dalam hubungan yang sedang mereka 
jalani (Hendrick, 1988). Kelekatan romantis dewasa adalah kelekatan yang terjadi 
antara individu dengan pasangan (Hazan & Shaver, 1987). 
 Penelitian ini dilakukan pada 222 responden yang terdiri dari 169 
responden perempuan dan 53 responden laki-laki dewasa awal dengan usia 18-25 
tahun yang sedang menjalani pacaran jarak jauh. Alat pengukuran data berupa 
kuesioner dengan dua alat ukur. Variabel kelekatan romantis dewasa diukur 
dengan alat ukur Experience in Close Relationship- Revised (Fraley, Brenan, & 
SWaller, 2000) dengan dua dimensi dalam satu alat ukur yaitu dimensi kelekatan 
cemas dan kelekatan menghindar, variabel kepuasan hubungan diukur dengan alat 
ukur Relationship Assesment Scale (Hendrick, 1988). Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik regresi berganda dengan program SPSS 16 for Windows. 
 Pada tabel regresi ganda menunjukkan F sebesar 40,005 dan hasil 
signifikansi sebesar 0,00 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara gaya kelekatan romantis dewasa terhadap kepuasan hubungan.  
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