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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masa dewasa awal merupakan permulaan dari suatu tahap kedewasaan dalam 

rentang kehidupan seseorang. Individu pada masa dewasa awal telah melewati 

masa remaja dan akan memasuki tahap pencapaian kedewasaan dengan segala 

tantangan yang lebih beragam bentuknya. 

Salah satu tugas perkembangan dewasa awal berkisar pada pembinaan 

hubungan dengan orang lain, terutama hubungan romantis dengan lawan jenis, 

yang ditandai dengan saling mengenal pribadi seseorang baik kekurangan ataupun 

kelebihan masing-masing individu yang dilanjutkan dengan tahap hubungan 

romantis atau yang lebih dikenal dengan istilah berpacaran. 

Biasanya, hubungan romantis sudah dimulai sejak usia dewasa awal yang 

berada pada usia 18-40 tahun (Hurlock, 1996:247). Masa ini merupakan periode 

penyesuaian terhadap pola-pola hidup yang baru dan harapan sosial yang baru 

pula. Melalui proses berpacaran, individu akan saling mengenal satu sama 

lainnya. Jika merasa cocok, mereka akan berlanjut ke jenjang pernikahan. 

Berpacaran merupakan suatu proses pemilihan pasangan hidup. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Bird dan Melville (1994:5) yang menyatakan bahwa 
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berpacaran adalah pertemuan-pertemuan antara dua orang yang sama secara 

khusus diarahkan untuk menjalin komitmen ke arah pernikahan. 

Umumnya, hubungan romantis pada remaja cenderung mencari seseorang 

yang dekat untuk melewati waktu berdua dengan kegiatan seperti berjalan-jalan 

bersama, menonton bioskop, saling berkorban satu sama lain, saling menyentuh 

seperti berpegangan tangan, bergandengan tangan, serta berpelukan. 

Kenyataannya, tidak setiap proses dalam hubungan ini dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan individu. Salah satu hal dalam hubungan romantis 

yang ditakuti oleh individu adalah hubungan jarak jauh. 

Hubungan romantis dapat dikatakan sebagai hubungan jarak jauh jika 

pasangan tersebut berada di tempat yang berbeda dan berjauhan. Pada intinya, 

hubungan jarak jauh adalah hubungan dimana pasangan dipisahkan oleh jarak 

fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu 

tertentu. Hubungan jarak jauh disebabkan oleh berbagai hal, contohnya karena 

keharusan pasangan untuk studi di kota atau bahkan negara yang berbeda, bisa 

juga karena harus bekerja atau tuntutan pekerjaan yang memaksa individu tinggal 

dalam jarak yang jauh dengan pasangannya. Tidak jarang pasangan yang 

dihadapkan pada kondisi hubungan jarak jauh ini lebih memilih untuk 

menghentikan hubungan daripada harus menghadapi segala hambatan dalam 

menjalaninya, seperti yang dikemukakan pada sebuah forum diskusi 

(Sharinghouse, 2010) bahwa menjalin sebuah hubungan romantis dalam satu kota 
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saja sudah ada banyak masalah apalagi hubungan jarak jauh yang berbeda kota 

bahkan negara. 

Berdasarkan penelitian Long Distance Relationship Statistics oleh The Center 

of The Study of Long Distance Relationships (sebuah lembaga penelitian di 

Amerika untuk meneliti tentang hubungan jarak jauh), penelitian menunjukkan 

fakta bahwa diperkirakan 4,4 juta orang pada usia dewasa awal (sekitar 20-40% 

dari seluruh orang pada usia dewasa awal di beberapa penelitian) berada dalam 

hubungan romantis jarak jauh. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dellman dan Jenkins (2001) bahwa 

sebanyak 25 - 40% hubungan yang dijalani individu pada usia dewasa awal 

(sebagian besar merupakan mahasiswa) merupakan hubungan romantis jarak jauh. 

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2000 terdapat 839.000 orang pada usia 

dewasa awal (rata-rata adalah mahasiswa) menjalani hubungan jarak jauh. 

Dibandingkan dengan tahun 2000, ada peningkatan relatif sebesar 30 persen pada 

tahun 2005 yaitu sebanyak 1.090.700 orang pada usia dewasa awal menjalani 

hubungan jarak jauh. Tidak hanya hubungan pacaran, penelitian juga 

menunjukkan bahwa sebanyak 3.569.000 orang menikah tinggal terpisah dari 

pasangannya atau total sekitar 2,9 persen dari semua pernikahan. Secara 

keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ada lebih dari tujuh juta pasangan (14-15 

juta individu) menjalani hubungan romantis jarak jauh. 
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Sebagaimana ciri-ciri individu pada masa dewasa awal sebagai masa 

bermasalah, (Hurlock, 1996:248) maka tidak dapat disangkal bahwa dalam 

hubungan romantis pada masa ini pun mengalami banyak masalah, baik masalah 

penyesuaian individu atau intrapersonal (individu dengan dirinya sendiri) maupun 

masalah sosial atau interpersonal (individu dengan orang lain).  

Konflik antarpribadi dapat terjadi antara teman, pasangan, rekan kerja, 

maupun anggota keluarga. Konflik dalam hubungan antarpribadi dilatarbelakangi 

oleh pandangan, kepentingan, atau tujuan yang berbeda antara dua orang tersebut 

(Wood, 2007:242). Senada dengan Wood, DeVito (2013:291) juga menjelaskan 

bahwa konflik antarpribadi adalah pertentangan antara individu yang memiliki 

tujuan dan persepsi yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu konflik 

atau pertentangan dapat timbul ketika muncul ketidaksetujuan berupa pengaruh 

dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu.  

Masalah yang kerap terjadi dalam hubungan jarak jauh diantaranya adalah 

rasa ketidakpercayaan terhadap pasangannya (distrust issues), kesalahpahaman 

dan miscommunication karena berbagai sebab seperti zona waktu yang berbeda, 

isi teks, budaya atau bahkan perbedaan bahasa sulit ditafsirkan dengan tepat oleh 

pasangan juga dapat membuat suatu hubungan jarak jauh berakhir. 
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Pelaksanaan hubungan jarak jauh memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi 

karena pasangan dibatasi oleh jarak dan waktu, dan banyak melakukan 

komunikasi secara tidak tatap muka. 

Manajemen konflik komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan 

romantis jarak jauh menarik untuk diteliti karena menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Pew Internet and American Life Project, sebanyak 73 persen 

pasangan usia dewasa awal menjalani hubungan romantis jarak jauh dan 46 

persen dari pasangan tersebut sering mengalami konflik dalam hubungan jarak 

jauh. 

Mengacu pada penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa fenomena pasangan 

yang menjalani hubungan jarak jauh semakin banyak jumlahnya, terutama pada 

individu usia dewasa awal. Hubungan jarak jauh tersebut juga tidak luput dari 

konflik. Hal inilah yang mendorong keingintahuan peneliti untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai topik terkait. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang 

manajemen konflik komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan romantis 

jarak jauh. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian penting ditetapkan guna membantu peneliti untuk memahami 

konsep dasar dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian ini adalah 
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manajemen konflik komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan romantis 

jarak jauh. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan asumsi-asumsi dan fakta yang peneliti paparkan pada latar 

belakang, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana 

manajemen konflik komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan romantis 

jarak jauh. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen konflik 

komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan romantis jarak jauh. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Terdapat dua kegunaan dalam penelitian ini, yaitu kegunaan teoretis dan 

kegunaan praktis. Kegunaan teoretis merupakan kegunaan yang dapat digunakan 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan bidang penelitian, dalam 

hal ini adalah bidang komunikasi antarpribadi. Kegunaan praktis adalah kegunaan 
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yang dapat langsung digunakan oleh objek penelitian, dalam hal ini adalah 

individu yang menjalani hubungan romantis jarak jauh. 

Kegunaan teoretis dan kegunaan praktis dari penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut : 

1.5.1 Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan bagi 

bidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi antarpribadi 

khususnya dalam hubungan romantis jarak jauh. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi 

individu yang menjalani hubungan romantis jarak jauh agar dapat digunakan 

sebagai acuan jika menghadapi masalah atau konflik khususnya konflik yang 

berkaitan dengan komunikasi antarpribadi. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah tahapan manajemen konflik komunikasi 

antarpribadi pada individu yang menjalani hubungan romantis jarak jauh. 
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