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Pengantar
Ada sebagian orang mengatakan bahwa
perkawinannya tidak didasari oleh rasa cinta
sehingga dalam perjalanan selanjutnya mereka
menjalani kehidupan keluarga yang tidak harmonis. 
Pada akhirnya, keluarga tersebut tidak dapat
dipertahankan. Di sisi lain, tidak jarang juga ditemui
pernikahan yang didasari atas rasa cinta namun
tidak dapat juga mempertahankan keutuhan rumah
tangga sebagai akibat dari masalah-masalah yang 
muncul dalam keluarganya. Dari sini, dapat
dikatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan
perkawinan tidak menjadi kekal, bukan sekedar
masalah cinta.
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Cinta itu
merupakan kasih
sayang yang begitu
kuat terhadap
seseorang yang 
khusus, biasanya
berkaitan dengan
komponen seksual.

Menurut Chaplin 
(1972: 274) Cinta
adalah “A strong 
feeling of 
attachment for a 
specific person, 
usually with sexual 
component”

Pengertian CINTA



CINTA….
Cinta merupakan suatu proses, artinya tidak timbul
begitu saja tetapi melalui tahap-tahap tertentu. Di 
antara faktor yang dapat memicu rasa cinta adalah: 

Ketertarikan pada
segi jasmani atau
segi kepribadian

Faktor
keterdekatan

Ada 
kesamaan

Status sosial
termasuk latar

belakang
ekonomi
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Jenis & Model Cinta
Dalam masalah cinta, merupakan hal yang wajar
ketika beberapa orang ahli antara satu dengan yang 
lainnya mempunyai pandangan yang berbeda. Ada 
yang berpandangan dari jenis atau model, gaya dan
ada juga dari segi perkembangannya.

4



5

Passionate Love
“State of intense longing for union 
with another.”

Keadaan merindukan hubungan
yang intens untuk bersatu dengan
yang lain.

Ciri cinta ini terdapat pada
keadaan fisik, ketertartarikan
seksual, emosinya tidak stabil.

Companionate Love
“The affection and tenderness we 
feel for those with whom our lives 
are deeply interwined.”

Kasih sayang dan kelembutan yang 
dirasakan bagi mereka yang hidup
bersama sehingga memiliki
keterkaitan yang sangat erat.

Cinta jenis ini juga dinyatakan
sebagai friendship love yang 
didasari rasa saling percaya, 
respek, kejujuran, perhatian dan
janji (commitment)

Menurut Harfield & Rapson (1993, dalam
Fletcher & Clark,2003)
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Menurut Sternberg (1986, dalam Fletcher & Clark, 2003), cinta itu
mengandung 3 komponen, yaitu

Intimacy
Merupakan model 
cinta yang berkaitan
dengan perasaan yang 
hangat, keterdekatan
dan dalam kaitan
dengan relationship.

Passion
Merupakan model 
cinta dengan dorongan
ke romantika, 
ketertarikan pada fisik
dan seksual, serta hal-
hal yang berkaitan
dengannya.

Commitment
Berkaitan dengan janji, 
dalam jangka pendek
“one loves one 
partner” dan dalam
jangka panjang “to 
maintain that love”.

Cinta semacam ini dideskripsikan sebagai ”panas”, ”hangat” 
dan ”dingin” bersama-sama (respectively). Cinta model 
Sternberg dikenal sebagai Triangular Theory of Love.



Terbentuk dan Perkembangan Cinta
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Cinta itu tidak datang begitu saja, akan
tetapi melalui suatu proses. Karena suatu
proses, maka membutuhkan waktu yang 
pada umumnya cukup panjang.

Proses tersebut pada umumnya melalui
beberapa tahap yang tergambar dalam
bagan berikut:
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Contact 
Perceptual 

Interactional

Involvement 
Testing 

Intensifying

Intimacy, 
Interpersonal 
Commitment, 

Social 
Bonding

Deterioration 
Intrapersonal-
Interpersonal 
Dissatisfaction

Dissolution 
Interpersonal 
Separation, 

Social/Public 
Separation



Cinta

Menurut

DeVito
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Menurut DeVito (1995), cinta terbagi dalam
beberapa tipe, yaitu:

EROS:
Beauty and 

Sexuality

LUDUS:
Entertainment and 

Excitement

STORGE:
Peaceful and Slow

PRAGMA:
Practical and 

Traditional

MANIA:
Elation and 
Depression

AGAPE:
Compassionate and 

Selfless

Cinta tipe ini adalah cinta atas dasar keindahan jasmani
dan seksualitas. Orang tertarik pada keadaan jasmani
misalnya hidung mancung, bibir sensual, dsb.

Cinta yang dialami hanya sebagai permainan. Cinta atas
dasar ini biasanya tidak serius, sehingga tidak kekal

Cinta tipe ini kurang nafsu (passion) dan intensitas. Orang 
dengan tipe ini tidak untuk mendapatkan cinta semata tetapi
lebih menekankan pada terbentuknya hubungan kekerabatan.

Orang yang memiliki cinta tipe ini adalah orang yang praktis
dan mencari hubungan dengan pasangan yang ingin kerja. 
Lebih menekankan pada social qualification daripada kualitas
personal.

Cinta orang bertipe ini up and down. Orang ini cinta
banget, dan di waktu yang bersamaan mengalami
kebingungan dan takut kehilangan yang dicintai.

Orang dengan cinta jenis ini sangat kasihan atau ingin
menghibur orang lain (compassionate). Singkatnya, 
cinta ini tidak mengharapkan balasan dari yang dicintai.
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