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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Penelitian Sejenis Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil laporan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya dan memiliki topik hampir menyerupai dengan topik yang diteliti oleh 

peneliti. Kajian penelitian terdahulu diperlukan agar peneliti dapat mengerti 

perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengambil 

tiga penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. 

Penelitian pertama adalah penelitian Ajeng Mayangratih dari Universitas 

Indonesia, Depok, jurusan Ilmu Komunikasi, program studi Komunikasi Massa. 

Penelitian berjudul Pemeliharaan Hubungan Antarpribadi Melalui SMS (Studi Kasus 

pada Hubungan Pacaran Jarak Jauh) ini merupakan penelitian jenis skripsi yang 

dibuat pada tahun 2005. Penelitian Ajeng Mayangratih memiliki sifat dan metode 

penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu sifat kualitatif deskriptif dan metode 

studi kasus. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi sangat penting dalam 

mempertahankan hubungan terutama pada hubungan "long distance relationship" 

atau hubungan jarak jauh sebab tanpa komunikasi yang baik, hubungan-hubungan 
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yang akrab tidak dapat dijalin atau hidup. Realitas di zaman sekarang, banyak 

ditemukan pasangan yang tidak tinggal berdekatan karena alasan mendapatkan 

pekerjaan yang lebih layak, sementara pasangannya tetap tinggal di kota asal. 

Hubungan jarak jauh ini tentu bukan tanpa resiko, yang biasanya tiap hari 

bertemu dan berkomunikasi kini terpisah oleh jarak. Frekuensi pertemuan dan 

berkomunikasi pun semakin berkurang, padahal komunikasi merupakan salah satu 

faktor terpenting dalam sebuah hubungan. Masalah jarak adalah kendala bagi 

pasangan yang behubungan jarak jauh karena secara tidak langsung fungsi dan 

pemenuhan kewajiban serta menjalankan semua peran sebagai pasangan tidak 

berfungsi secara optimal. 

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa dengan adanya komitmen, 

kepercayaan, kesabaran, dan komunikasi yang baik, semua kendala-kendala tersebut 

terbukti bisa teratasi. Kemajuan teknologi menjadi pilihan utama untuk 

berkomunikasi. Dari semua kemajuan teknologi yang ada, Ajeng memilih 

memfokuskan penelitiannya ke teknologi SMS. Terbukti bahwa media SMS dapat 

membuat komunikasi lebih efisien (hemat) dan efektif bagi sebagian orang khususnya 

dalam hubungan jarak jauh. 

Perbedaan penelitian Ajeng dengan penelitian yang sedang diteliti oleh 

penelliti terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian Ajeng fokus pada 

pemeliharaan hubungan antarpribadi melalui media SMS, sedangkan penelitian ini 

Manajemen Konflik..., Helen Octavianti, FIKOM UMN, 2014



lebih memfokuskan pada manajemen konflik komunikasi antarpribadi pada pasangan 

hubungan romantis jarak jauh. 

Penelitian kedua yang menjadi acuan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

Ruth Setiawati Wianto dari Universitas Kristen Petra, Surabaya, jurusan Ilmu 

Komunikasi. Penelitian berjudul Self Disclosure (Pengungkapan Diri) dalam 

Komunikasi Antarpribadi melalui Media Chatting (Studi Kasus Online Romance 

Pasangan Indonesia) ini merupakan penelitian jenis tesis yang dibuat pada tahun 

2009. Penelitian Ruth Setiawati Wianto memiliki sifat dan metode penelitian yang 

sama dengan penelitian ini yaitu sifat kualitatif deskriptif dan metode studi kasus. 

Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa proses pengungkapan diri 

dianggap penting dalam sebuah hubungan antarpribadi. Semakin banyak keterbukaan 

dalam memberikan informasi kepada pasangan maka akan semakin banyak pula 

perasaan yang terungkap sebagai tanggapannya. Untuk mencapai kedekatan, setiap 

orang harus bersedia untuk membuka diri dan membagi dirinya secara terbuka 

dengan perasaan aman dan setara. Setiap individu yang berkomunikasi dengan 

pasangannya akan mengungkapkan perasaannya melalui proses komunikasi lewat 

tahapan mengamati dengan mengumpulkan informasi tentang pasangannya, 

kemudian menafsirkan informasi yang ia terima, lalu mengalami perasaan sebagai 

reaksi spontan atas penafsirannya, sehingga individu terdorong untuk menanggapi 

perasaannya dan melakukan tindakan untuk mengungkapkan perasaan tersebut. 

Semakin baik hubungan antarpribadi, semakin terbuka orang untuk mengungkapkan 
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dirinya, semakin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga 

semakin efektif komunikasi yang berlangsung. 

Perbedaan penelitian Ruth Setiawati Wianto dengan penelitian ini adalah pada 

responden penelitian. Ruth menggunakan responden yang bertemu di dunia maya 

(online chatting) sedangkan peneliti menggunakan responden yang sedang menjalani 

hubungan jarak jauh, terlepas dari bagaimana cara mereka bertemu. Selain itu, Ruth 

lebih memfokuskan penelitiannya pada pengungkapan diri (self disclosure) pasangan-

pasangan tersebut. 

Penelitian ketiga yang menjadi acuan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

Abednego Setiawan dari fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, 

Surabaya pada tahun 2010. Penelitian berjudul Proses Komunikasi Interpersonal 

dalam Memelihara Hubungan Pacaran Jarak Jauh ini merupakan penelitian jenis 

skripsi. Penelitian Abednego Setiawan memiliki sifat dan metode penelitian yang 

sama dengan penelitian ini yaitu sifat kualitatif deskriptif dan metode studi kasus. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi antarpribadi yang efektif 

dapat meliputi banyak unsur, tetapi hubungan antarpribadi adalah yang paling 

penting. Banyak rintangan komunikasi dalam suatu hubungan jarak jauh yang 

berakibat kecil saja atau bahkan tidak menimbulkan masalah berarti apabila ada 

hubungan baik di antara komunikan dan komunikator, dalam hal ini adalah pasangan 

jarak jauh tersebut. Sebaliknya, pesan yang tegas, jelas dan bahkan cermat sekalipun 
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tidak dapat terhindar dari kegagalan apabila terjadi pada hubungan antarpribadi yang 

buruk. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan untuk berhubungan dengan 

sesama walaupun berjauhan didasarkan keinginan individu untuk memenuhi 

kebutuhan akan inklusi, kebutuhan akan kontrol, dan kebutuhan akan afeksi (cinta 

dan kasih sayang). 

Perbedaan penelitian Abednego Setiawan dengan penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian, dimana Abednego Setiawan memiliki fokus penelitian yang lebih 

luas yaitu membahas komunikasi antarpribadi secara keseluruhan dalam memelihara 

hubungan jarak jauh, sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitian kepada 

manajemen konflik pada hubungan jarak jauh. 
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Tabel 2.1 

Review Penelitian Sejenis Terdahulu 

 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

Nama dan 
Asal Peneliti 

Ajeng 
Mayangratih, 
Universitas 
Indonesia 

Ruth Setiawati 
Wianto, 
Universitas 
Kristen Petra 

Abednego Setiawan, Universitas 
Kristen Petra 

Jenis, Judul, 
Tahun 
Penelitan 

Skripsi, 
Pemeliharaan 
Hubungan 
Antarpribadi 
melalui SMS 
(Studi Kasus 
pada Hubungan 
Pacaran Jarak 
Jauh), 2005 

Tesis, Self 
Disclosure 
(Pengungkapan 
Diri) dalam 
Komunikasi 
Antarpribadi 
melalui Media 
Chatting (Studi 
Kasus Online 
Romance 
Pasangan 
Indonesia), 2009. 

Skripsi, Komunikasi 
Interpersonal dalam Memelihara 
Hubungan Pacaran Jarak Jauh, 
2010. 

Rumusan 
Masalah 

Bagaimana 
pemeliharaan 
hubungan 
antarpribadi 
melalui SMS 
pada pasangan 
hubungan jarak 
jauh 

Bagaimana 
pengungkapan diri 
dalam komunikasi 
antarpribadi yang 
dilakukan melalui 
media chatting 
pada pasangan 
yang bertemu 
secara online 

Bagaimana komunikasi 
interpersonal dalam 
pemeliharaan hubungan pacaran 
jarak jauh 

Tujuan 
Penelitian 

Untuk 
mengetahui 
pemeliharaan 
hubungan 
antarpribadi 
melalui SMS 

Untuk mengetahui 
pengungkapan diri 
dalam komunikasi 
antarpribadi yang 
dilakukan melalui 
media chatting 

Untuk mengetahui komunikasi 
interpersonal dalam 
pemeliharaan hubungan pacaran 
jarak jauh 
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pada pasangan 
hubungan jarak 
jauh 

pada pasangan 
yang bertemu 
secara online 

Sifat 
Penelitian 

Deskriptif Deskriptif Deskriptif 

Teori 
Penelitian 

Ilmu 
komunikasi, 
komunikasi 
antarpribadi, 
teori 
pemeliharaan 
hubungan 

Komunikasi 
antarpribadi, 
hubungan online, 
teori 
pengungkapan diri 
(self disclosure) 

Ilmu komunikasi, komunikasi 
interpersonal, hubungan 
romantis jarak jauh 

Metode 
Penelitian 

Studi Kasus Studi Kasus Studi Kasus 

Hasil 
Penelitian 

1. Komunikasi 
penting dalam 
mempertahanka
n hubungan 
jarak jauh sebab 
tanpa 
komunikasi 
yang baik, 
hubungan tidak 
akan hidup. 

2. Dengan 
adanya 
komitmen, 
kepercayaan, 
kesabaran, 
komunikasi 
yang baik, 
semua kendala 
hubungan jarak 
jauh teratasi. 

1. Pengungkapan 
diri dianggap 
penting dalam 
sebuah hubungan 
antarpribadi. 
Semakin banyak 
keterbukaan maka 
semakin banyak 
perasaan yang 
terungkap sebagai 
tanggapannya 

2. Untuk mencapai 
kedekatan, setiap 
orang harus 
bersedia untuk 
membuka diri dan 
membagi dirinya 
secara terbuka 
dengan perasaan 
aman dan setara. 

1. Komunikasi antarpribadi yang 
efektif dapat meliputi banyak 
unsur, tetapi hubungan 
antarpribadi adalah yang paling 
penting. 

2. Kebutuhan untuk 
berhubungan dengan sesama 
walaupun berjauhan didasarkan 
keinginan individu untuk 
memenuhi kebutuhan akan 
inklusi, kontrol, dan afeksi. 
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Perbedaan 
dengan 
Peneliti 

Penelitian fokus 
pada 
pemeliharaan 
hubungan antar 
pribadi melalui 
media SMS, 
sedangkan 
peneliti fokus 
pada manajemen 
konflik 
komunikasi 
antarpribadi 
pada pasangan 
hubungan 
romantis jarak 
jauh. 

1. Responden pada 
penelitian ini 
adalah pasangan 
hubungan jarak 
jauh yang bertemu 
melalui jalur 
online, sedangkan 
peneliti 
menetapkan 
responden yaitu 
pasangan yang 
menjalani 
hubungan romantis 
jarak jauh, terlepas 
dari bagaimana 
cara mereka 
bertemu 

2. Penelitian ini 
fokus pada self 
disclosure 
(pengungkapan 
diri) sedangkan 
peneliti fokus pada 
manajemen 
konflik 
komunikasi 
antarpribadi pada 
pasangan 
hubungan romantis 
jarak jauh. 

Fokus penelitian yang lebih luas 
yaitu membahas komunikasi 
antarpribadi secara keseluruhan 
dalam memelihara hubungan 
jarak jauh, sedangkan peneliti 
fokus pada manajemen konflik 
komunikasi antarpribadi. 
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2.2 Teori dan Konsep 

Teori dan konsep memuat pengetahuan yang paling luas terkait hingga 

pengetahuan yang paling spesifik terkait penelitian. Teori dan konsep adalah bagian 

yang penting dalam sebuah penelitian agar peneliti memiliki landasan teori yang lebih 

kuat guna menunjang penelitian. 

2.2.1 Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi disebut juga komunikasi antarpersonal. 

Menurut West & Turner, komunikasi antarpribadi adalah proses penyampaian 

pesan antara dua orang atau lebih untuk menciptakan dan membangun 

pengertian yang sama (2006:16). 

Sedangkan menurut DeVito (2013:5) komunikasi antarpribadi adalah 

komunikasi yang terjadi antara dua orang yang ‘terhubung'. Lebih lanjut 

dijelaskan arti terhubung disini memiliki makna bahwa apa yang dilakukan 

salah satu pihak akan berdampak pada pihak lainnya. 

Pengertian komunikasi antarpribadi juga dijelaskan oleh Deddy 

Mulyana (2009:81) yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. 
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2.2.1.1 Ciri-Ciri Komunikasi Antarpribadi 

West & Turner (2006:19) mengungkapkan beberapa ciri-ciri 

komunikasi antarpribadi, antara lain sebagai berikut : 

a. Komunikasi antarpribadi tidak dapat dihindari 

Penelitian mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sehari-

hari, kita tidak dapat tidak melakukan komunikasi (Watzlawick, 

Beavin, & Jackson, 1967). Artinya, seberapa keras pun kita 

mencoba, kita tidak dapat menghindari seseorang memberikan 

makna pada setiap sikap yang kita lakukan. Walaupun kita tidak 

berbicara, kita tetap mengirimkan pesan ke orang lain berupa 

pesan nonverbal seperti bahasa tubuh atau mimik wajah. 

b. Komunikasi antarpribadi tidak dapat ditarik kembali 

Akan ada saat dimana kita ingin menarik kembali ucapan kita, 

tetapi apa yang telah kita ucapkan tidak dapat ditarik kembali. Ciri-

ciri ini tidak hanya terdapat di komunikasi tatap muka tetapi juga 

dalam komunikasi lewat media, contohnya komunikasi lewat 

email. Meminta maaf mungkin dapat dilakukan, tetapi ciri-ciri ini 

jelas menggambarkan bahwa komunikasi yang kita lakukan tidak 

dapat ditarik kembali. 
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c. Komunikasi antarpribadi adalah proses pertukaran simbol 

Simbol adalah sebuah label atau representasi yang disepakati 

bersama untuk menginterpretasikan suatu objek, perasaan, konsep, 

dan lain sebagainya. Komunikasi antarpribadi baru akan menjadi 

efektif apabila terjadi pertukaran simbol atau makna yang sama 

antar individu yang melakukan komunikasi antarpribadi. 

d. Komunikasi antarpribadi mengandung aturan-aturan 

Sewaktu kanak-kanak, kita banyak belajar hal-hal yang 

sepatutnya dilakukan dan tidak sepatutnya dilakukan, contohnya 

dilarang memotong pembicaraan orang lain, tidak boleh 

berbohong, bersikap sopan dengan orang yang lebih tua, dan lain 

sebagainya. Proses pembelajaran ini dapat disebut sebagai 

komunikasi antarpribadi. Ciri ini jelas menggambarkan bahwa 

terdapat aturan-aturan yang telah disepakati bersama di dalam 

komunikasi antarpribadi. Aturan-aturan ini membantu kita dalam 

melakukan hubungan antarpribadi. 

e. Komunikasi antarpribadi adalah sesuatu yang dipelajari 

Sejak lahir, kita belajar bagaimana berkomunikasi, dimana 

tempat belajar pertama kita adalah dalam keluarga.Seiring waktu 

berjalan, kita tetap belajar berkomunikasi. Kemampuan 
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berkomunikasi kita menjadi lebih baik. Kita belajar dengan orang-

orang di luar lingkungan keluarga yang lebih luas lagi seperti guru, 

teman, rekan kerja, dan pasangan. 

2.2.1.2 Elemen Komunikasi Antarpribadi 

DeVito (2013:8) menjabarkan elemen-elemen komunikasi 

antarpribadi sebagai berikut : 

1. Source - Receiver 

Komunikasi antarpribadi melibatkan sedikitnya dua 

orang, salah satu bertindak sebagai source atau pengirim 

pesan, yang lainnya bertindak sebagai receiver atau 

penerima pesan. 

Pengirim pesan adalah seseorang yang membuat 

keputusan untuk berkomunikasi. Penerima pesan sering 

disebut juga penyandi (encoder) atau komunikator 

(speaker). Penerima pesan adalah orang yang menerima 

pesan. Penerima pesan sering juga disebut penyandi balik 

(decoder) atau penafsir (interpreter). 
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2. Encoding - Decoding 

Encoding adalah proses memproduksi pesan, contohnya 

berbicara atau menulis. Decoding adalah proses 

menafsirkan pesan, contohnya mendengarkan dan 

membaca. 

3. Messages 

Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber 

kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol 

verbal maupun nonverbal yang berisi ide, sikap dan nilai 

komunikator yang ditangkap oleh komunikan melalui 

auditory (mendengarkan), visual (melihat atau membaca), 

tactile (menyentuh), olfactory (mencium), atau gustatory 

(testing, merasakan). 

4. Channel 

Channel adalah medium komunikasi tempat dimana 

pesan disampaikan, jembatan yang menghubungkan 

komunikator dengan komunikan. Contohnya, dalam 

komunikasi tatap muka (face to face communication), 

komunikator berbicara dan komunikan mendengarkan 

(vocal-auditory channel). Sedangkan dalam komunikasi 
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tidak tatap muka (non face to face communication) seperti 

hubungan jarak jauh, komunikator dan komunikan 

menggunakan media internet pada komputer sebagai 

channel untuk dapat saling mengirim foto, audio, atau 

video. 

5. Noise 

Noise adalah faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya kesalahan pemaknaan pesan yang disampaikan 

komunikator kepada komunikan. Noise dapat berasal dari 

pesan, saluran, dan pendengar. 

Sedikitnya, terdapat empat jenis noise : 

a. Physical noise, merupakan gangguan komunikasi 

dari luar komunikator dan komunikan contohnya 

dalam komunikasi melalui media, hambatan yang 

terjadi adalah tulisan tangan yang tidak dapat 

tebaca, ukuran huruf yang terlalu kecil sehingga 

sulit dibaca dan menimbulkan interpretasi lain, 

salah ejaan, dan lain sebagainya 

b. Physiological noise, merupakan gangguan yang 

berasal dari komunikator atau komunikan itu 
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sendiri, contohnya penglihatan yang kabur, 

pendengaran yang kurang baik, masalah artikulasi, 

dan hilang ingatan 

c. Psychological noise, merupakan gangguan yang 

lebih mengarah kepada pikiran atau mental dari 

komunikator atau komunikan, contohnya pemikiran 

sempit, bias, atau stereotip 

d. Semantic noise, merupakan gangguan yang terjadi 

karena komunikator dan komunikan memiliki 

pengertian yang berbeda, contohnya perbedaan 

bahasa atau dialek, penggunaan jargon, dan 

ambiguitas yang dapat menyebabkan 

kesalahpengertian antara komunikator dengan 

komunikan. 

6. Context 

Komunikasi selalu mengambil tempat dalam suatu 

konteks yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan.Kadang 

konteks tidak selalu terlihat jelas, sehingga diacuhkan. 

Tetapi di sisi lain, konteks dapat terlihat sangat jelas dan 

amat mendominasi sampai membatasi pesan secara nyata. 
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Konteks komunikasi memiliki empat dimensi yang 

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu : 

a. Dimensi fisik, merupakan lingkungan yang nyata 

dimana komunikasi mengambil tempat, contohnya 

besaran ruang, temperatur, dan banyaknya orang dalam 

ruangan 

b. Dimensi temporal, tidak hanya mencakup hari dan saat 

dalam sejarah, tetapi juga dimana pesan disampaikan 

dalam rangkaian kegiatan 

c. Dimensi sosial dan psikososial, seperti status hubungan 

di antara partisipan, peran dan permainan yang 

dimainkan orang, norma kelompok atau grup, dan lain 

sebagainya 

d. Konteks budaya, mencakup kebudayaan dan 

kepercayaan adat. 

7. Ethics 

Karena setiap komunikasi yang kita lakukan memiliki 

konsekuensi, komunikasi antarpribadi juga melibatkan 

elemen etika, karena setiap aktivitas komunikasi memiliki 
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dimensi moral, kebenaran, maupun kesalahan. Pilihan 

komunikasi membutuhkan pertimbangan etika, contohnya 

dalam berkomunikasi, kita harus mengatakan kejujuran, 

kepedulian, dan sebagainya. 

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

antarpribadi adalah proses pertukaran informasi dan pesan-pesan yang 

terjadi di antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan yang 

jelas dengan keterlibatan secara intensif dengan menggunakan media 

komunikasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan dengan cara 

menyampaikan pertanyaan yang jelas, keterbukaan, dan umpan balik 

sehingga menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis, 

memperkecil kesenjangan, dan mempererat emosi. 

Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai komunikasi 

antarpribadi pada pasangan hubungan romantis jarak jauh. 

 

2.2.2 Hubungan Romantis 

Hubungan romantis atau yang lebih dikenal sebagai pacaran atau 

courtship menurut Cate dan Llyod (dalam Dinastuti, 2008:55) adalah semua 

hal yang meliputi hubungan berpacaran (dating relationship) baik yang 

mengarah ke perkawinan maupun yang putus sebelum perkawinan terjadi. 
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Wolf, Wekerle, dan Scott (dalam Dinastuti, 2008:55) menyatakan 

pacaran merupakan hubungan yang membuat orang-orang yang terlibat 

didalamnya menampakkan kerapuhan serta sekaligus kekuatannya. Setiap 

orang harus bersedia membuka diri dan membagi dirinya secara terbuka 

dengan perasaan aman dan setara untuk mencapai kedekatan. Ketika 

menunjukkan kerapuhan dirinya, saat itulah individu mengambil risiko dan 

menunjukkan kesediaan untuk dilihat dan didengarkan oleh pasangannya. 

Dengan menunjukkan kepercayaan dan rasa aman, individu menghormati 

pasangannya dan bersedia untuk membiarkan pasangannya tetap memiliki 

individualitas dan perkembangannya sendiri. 

Bird dan Melville (1994:3) menyatakan bahwa hubungan romantis 

adalah pertemuan-pertemuan antara dua orang yang sama secara khusus 

diarahkan untuk menjalin komitmen ke arah pernikahan. Pada umumnya 

berpacaran yang serius akan bertujuan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu, 

masa berpacaran adalah masa untuk membangun suatu hubungan yang kuat 

dengan saling menerima setiap kelebihan dan kekurangan pasangan. Pada 

umumnya, hubungan ini berkembang seiring dengan terjalinnya komunikasi 

dengan intensitas yang lebih besar. Komunikasi yang baik dapat menentukan 

berhasil tidaknya pasangan menyelesaikan pertengkaran yang dialami. 
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2.2.2.1 Karakteristik Hubungan Romantis 

Menurut Prisbell dan Anderson (Budyatna & Ganiem, 

2011:156), hubungan romantis ditandai oleh kadar yang tinggi 

mengenai keramahtamahan dan kasih sayang, kepercayaan, 

pengungkapan diri, dan tanggung jawab, dirumuskan melalui lambing-

lambang dan ritual. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai 

karakteristik hubungan romantis tersebut : 

1. Keramahtamahan dan kasih sayang 

Salah satu karakteristik paling penting dalam suatu 

hubungan romantis adalah keramahtamahan dan kasih sayang. 

Keramahtamahan dan kasih sayang berarti antar individu 

bersama-sama melewati kegembiraan dan kesenangan, 

bercengkrama, dan berbagi pengalaman. 

2. Kepercayaan 

Karakteristik penting lainnya adalah kepercayaan atau 

trust. Kepercayaan ialah pada saat seseorang meyakini bahwa 

sesuatu adalah benar. 
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3. Pengungkapan diri 

Hubungan romantis menghendaki secara relatif 

pengungkapan diri atau self disclosure yang tinggi. Melalui 

kegiatan berbagi perasaan dan proses pengungkapan diri yang 

sangat pribadi, individu dapat mengetahui dan mengerti satu 

sama lain.  

4. Tanggung jawab 

Hubungan romantis memiliki tanggung jawab yang 

mendalam. Hubungan romantis yang baik memiliki ikatan 

yang sangat kuat. Contohnya manakala seseorang harus pindah 

ke tempat yang jauh sehingga harus berjauhan dengan 

pasangannya, hubungan romantis yang mereka jalani tidak 

terpengaruh karena mereka bertanggungjawab satu sama lain, 

berbagi gangguan dan perasaan secara bebas, mendapatkan 

pengalaman menyenangkan dan memuaskan ketika mereka 

berkumpul secara fisik, dan saling bergantung pada nasihat dan 

dukungan satu sama lain. 
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2.2.2.2 Jenis Hubungan Romantis 

Hubungan romantis terdiri dari berbagai macam jenis. 

Berdasarkan jaraknya, hubungan romantis dapat dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu Geographically Close Relationships dan Long Distance 

Relationships (Pistole, Roberts, & Mosko, 2010:146). Geographically 

Close Relationship dikenal sebagai sebuah hubungan romantis dimana 

kedua belah pihak berada saling berdekatan atau berada pada lokasi 

yang sama, sedangkan Long Distance Relationship merupakan 

hubungan romantis dimana kedua belah pihak berada berjauhan atau 

terpisah secara geografis, dengan kata lain adalah hubungan romantis 

jarak jauh yang menjadi kajian pada penelitian ini. 

   

2.2.2.3 Hubungan Romantis Jarak Jauh 

Bird dan Melville (1994:4) mengatakan bahwa dalam 

menjalani suatu hubungan romantis, pada umumnya individu ingin 

merasa dekat dengan pasangannya, tetapi tidak semua individu dapat 

menjalani masa pacaran ini secara berdekatan dengan pasangannya. 

Mengingat individu sudah harus dapat mandiri dalam pendidikan dan 

pekerjaan, terkadang pendidikan dan pekerjaan itulah yang memaksa 

pasangan untuk melangsungkan hubungan jarak jauh. Bisa saja 
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pasangan terpaksa bersekolah atau bekerja pada kota, pulau, bahkan 

negara ataupun benua yang berbeda. Inilah yang disebut dengan 

hubungan romantis jarak jauh. Hubungan berpacaran 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. 

Menjalani hubungan jarak jauh tentulah tidak mudah, karena 

pasangan terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan akan kesulitan 

untuk saling mengunjungi karena akan memerlukan biaya yang besar, 

secara otomatis intensitas bertemu langsung untuk memenuhi 

kebutuhan emosional berkurang. Sedangkan menurut Stafford 

(2005:2), komunikasi tatap muka secara langsung yang intensif 

diperlukan untuk kedalaman karakter masing - masing pasangan, serta 

percakapan kecil sehari-hari dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah 

hubungan. Stafford (2005:2) juga mengatakan bahwa pasangan 

hubungan romantis jarak jauh cenderung dilanda stres, depresi, dan 

feeling blue karena banyak kebutuhan emosional yang tidak tercapai. 

Senada dengan Stafford, Tubbs & Moss (2005:67) menyatakan 

bahwa jarak atau proksimitas adalah hal yang penting dalam membina 

hubungan romantis karena kedekatan secara geografis menentukan 

Manajemen Konflik..., Helen Octavianti, FIKOM UMN, 2014



hubungan akan terus berlanjut atau tidak, karena banyak hubungan 

interpersonal hancur karena keterpisahan fisik. 

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam 

proses komunikasi antarpribadi yang efektif dalam suatu hubungan romantis 

memiliki keramahtamahan dan kasih sayang, kepercayaan, pengungkapan 

diri, dan tanggung jawab. 

Peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri pasangan jarak jauh 

adalah : 

a. Terpisah secara geografis (tempat, daerah, kota, pulau, negara). 

b. Tidak dapat selalu bersama. 

c. Bertempat tinggal terpisah. 

d. Memiliki keinginan untuk dapat bersama. 

e. Tidak dapat berjumpa untuk waktu yang terhitung lama. 

f. Waktu untuk bersama terbatas. 

g. Berkomunikasi lewat media kepada pasangannya. 
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2.2.3 Komunikasi Antarpribadi dalam Hubungan Romantis Jarak Jauh 

Schwebel (dalam Bird dan Melville, 1994:6) mengatakan bahwa 

kepuasan dalam hubungan jarak jauh mungkin sulit untuk dipertahankan 

karena faktor kedekatan pasangan. Kurangnya kontak fisik, membuat individu 

yang terlibat dalam hubungan yang terpisah secara geografis menghadapi stres 

yang unik dan tantangan yang tidak biasa dari pasangan yang berdekatan 

secara geografis. Tanpa interaksi tatap muka, individu yang menjalani 

hubungan jarak jauh melewatkan percakapan sehari-hari, waktu luang 

bersama, dan keintiman fisik. 

Dellmann dan Jenkins (dalam Bird dan Melville, 1994:6) mengatakan 

bahwa individu yang menjalani hubungan jarak jauh mengutarakan bahwa 

mereka lebih jarang melihat pasangannya, lebih banyak menulis (email, SMS) 

kepada pasangannya, kurang puas dengan jumlah tatap muka dengan 

pasangan mereka, dan berbicara lebih banyak tentang berbagai topik yang 

lebih luas di telepon dibandingkan dengan pasangan yang dekat secara 

geografis. Mereka lebih mungkin untuk berbicara tentang hubungan dan masa 

depan mereka. 

Menurut Bird dan Melville (1994:6) hubungan jarak jauh membuat 

individu memiliki keterampilan yang lebih dalam hal-hal tertentu, tiga hal 

utama yaitu kepercayaan, kesabaran, dan komunikasi yang lebih efektif. 
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Semakin lama individu berada dalam hubungan jarak jauh maka mereka 

semakin menyadari bahwa mereka butuh waktu untuk berkomunikasi secara 

efektif. 

Berkomunikasi dan terlibat dalam hubungan jarak jauh tidak mungkin 

dicapai dengan cepat karena faktor jarak. Salah satu keterampilan yang 

penting adalah keterampilan komunikasi yang lebih efektif. Keterampilan ini 

dimaksudkan untuk menjadi kunci yang paling mendasar bagi hubungan jarak 

jauh, dan juga berperan dalam kelanjutan hubungan. 

Bird dan Melville (1994:8) mengatakan keterampilan komunikasi 

merupakan indikator yang kuat dari sebuah hubungan yang memuaskan. 

Keterampilan ini berguna terhadap interaksi yang lebih berharga, 

kemungkinan penyelesaian konflik yang lebih besar, tingkat keintiman yang 

tinggi, dan kepuasan dengan pasangannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

antarpribadi yang efektif dalam pacaran jarak jauh memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Membicarakan topik yang luas. 

b. Membicarakan kegiatan sehari-hari. 

c. Menulis lewat media kepada pasangannya. 
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d. Memahami pengalaman dan sudut pandang pasangannya. 

e. Adanya keseimbangan dalam hubungan (tidak ada pihak yang 

mendominasi). 

f. Individu memiliki kemampuan yang lebih baik khususnya dalam 

hal kepercayaan dan kesabaran. 

 

2.2.4 Usia Dewasa Awal 

 Pada pembahasan sebelumnya, peneliti menyinggung bahwa 

penelitian ini adalah penelitian mengenai manajemen konflik komunikasi 

antarpribadi pada pasangan usia dewasa awal yang tengah hubungan jarak 

jauh berbeda kota, pulau, atau negara. Lebih lanjut, akan dibahas mengenai 

usia dewasa awal, mencakup definisi, ciri-ciri, dan tugas perkembangan masa 

usia dewasa awal. 

 2.2.4.1 Definisi Usia Dewasa Awal 

Istilah dewasa awal berasal kata adultus yang berarti telah tumbuh 

menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa 

(Hurlock, 1991:2) Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang dewasa adalah 

seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima 

kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. 
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Hurlock (1986:12) mengatakan bahwa masa dewasa awal dimulai pada umur 

18 tahun sampai umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan 

psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. 

Santrock (2002:4) mendefinisikan masa dewasa awal sebagai masa 

untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis dan terkadang 

menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya.  

Sementara itu, Dariyo (2003:3) mengatakan bahwa secara umum 

mereka yang tergolong dewasa awal (young adulthood) ialah mereka yang 

berusia 20-40 tahun. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, 

peran dan tanggung jawabnya tentu semakin bertambah besar. Ia tak lagi 

harus bergantung secara ekonomis, sosiologis maupun psikologis pada 

orangtuanya (Dariyo, 2003:3). 

2.2.4.2 Ciri-Ciri Usia Dewasa Awal 

Dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola 

kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Masa dewasa 

awal adalah kelanjutan dari masa remaja, sehingga ciri-ciri masa dewasa awal 

tidak jauh berbeda dengan masa remaja. Ciri-ciri masa dewasa awal menurut 

Hurlock (1996:248) : 
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1. Masa dewasa awal sebagai usia reproduktif. 

Masa dewasa awal adalah masa usia reproduktif. Masa ini 

ditandai dengan membentuk rumah tangga. Pada masa ini khususnya 

wanita sebelum usia 30 tahun, merupakan masa reproduksi, dimana 

seorang wanita siap menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu. 

Pada masa ini, alat-alat reproduksi manusia telah mencapai 

kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. 

2. Masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. 

Setiap masa dalam kehidupan manusia, pasti mengalami 

perubahan, sehingga seseorang harus melakukan penyesuaian diri 

kembali terhadap diri maupun lingkungannya. Demikian pula pada 

masa dewasa awal ini, seseorang harus banyak melakukan kegiatan 

penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan, peran sebagai orang 

tua dan sebagai warga negara yang sudah dianggap dewasa secara 

hukum. 

3. Masa dewasa awal sebagai masa yang penuh dengan ketegangan 

emosional. 

Ketegangan emosional seringkali ditampakkan dalam 

ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau 

kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada 
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tercapainya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi 

pada suatu saat tertentu atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang 

dialami dalam penyelesaian persoalan. 

4. Masa dewasa awal sebagai masa ketergantungan dan perubahan 

nilai. 

Ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan kepada 

orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa atau pada 

pemerintah karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai 

pendidikan mereka. Sedangkan masa perubahan nilai masa dewasa 

awal terjadi karena beberapa alasan seperti ingin diterima pada 

kelompok orang dewasa lainnya, kelompok-kelompok sosial dan 

kelompok-kelompok ekonomi orang dewasa. 

2.2.4.3 Tugas Perkembangan Masa Dewasa Awal 

R.J. Havighurs, 1953 (dalam Hurlock, 1986:13), mengemukakan 

rumusan tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal sebagai berikut : 

a. mulai bekerja 

b. memilih pasangan 

c. mulai membina keluarga 

d. mengasuh anak 
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e. mengelola rumah tangga 

f. mengambil tanggung jawab sebagai warga negara 

g. mencari kelompok sosial yang menyenangkan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dewasa awal 

adalah individu yang berada pada rentang usia antara 18 hingga 40 tahun 

dimana terjadi perubahan fisik dan psikologis pada diri individu yang disertai 

berkurangnya kemampuan reproduktif, merupakan masa dimana individu 

tidak lagi harus bergantung secara ekonomis, sosiologis, maupun psikologis 

pada orangtuanya, serta masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan 

masyarakat, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. 

 

2.2.5 Konflik Antarpribadi 

2.2.5.1 Pengertian Konflik Antarpribadi  

Menurut Cahn dan Abigail (dalam DeVito, 2013:291), konflik 

antarpribadi adalah ketidakcocokan antara dua individu yang memiliki 

kepentingan dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Konflik 

antarpribadi dapat terjadi antar anggota keluarga, sahabat dekat, rekan 

kerja, dan pasangan. Lebih spesifik lagi, konflik antarpribadi dapat 

terjadi apabila individu: 
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1. saling bergantung satu dengan lainnya; apa yang dilakukan 

individu yang satu berdampak kepada individu lainnya. 

2. saling menyadari bahwa mereka memiliki tujuan dan 

kepentingan berbeda; jika tujuan salah satu individu tercapai, tujuan 

individu yang lainnya tidak tercapai, maka terjadilah konflik. 

Dilihat dari dimensinya, terdapat dua jenis konflik yaitu 

konflik yang berfokus pada dimensi isi dan dimensi hubungan. 

Konflik dimensi isi (content) adalah konflik yang berpusat pada objek, 

peristiwa, dan orang-orang di dunia yang biasanya di luar orang yang 

terlibat dalam konflik tersebut. Sedangkan, konflik dimensi hubungan 

(relationship) adalah konflik yang berkaitan antara hubungan dengan 

individu dan siapa yang benar dalam mempertahankan peraturan dari 

kebiasaan dalam hubungan. 

Terdapat dua penyebab konflik (DeVito, 2013:292) : 

1. Perbedaan latar belakang kebudayaan 

Budaya berkaitan dengan cara manusia hidup. Manusia 

belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa 

yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, 

kebiasaan makan, praktek komunikasi, tindakan-tindakan 

sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik, dan teknologi, 
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semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Budaya adalah suatu 

konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya 

didefenisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, 

peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek 

materi dan milik yang diperoleh dari sekelompok besar orang 

dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan 

kelompok. 

Perbedaan latar belakang kebudayaan membentuk 

pribadi yang berbeda-beda. Seseorang sedikit banyak akan 

terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian 

kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada 

akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat 

memicu konflik. Pemilihan topik dan solusi 

mempertimbangkan kepatutan dalam menyelesaikan konflik. 

Perbedaan budaya dapat membuat perbedaan tentang cara 

pandang seseorang dalam melakukan strategi manajemen 

konflik. Budaya mempengaruhi bagaimana konflik 

diselesaikan dan norma-norma akan mempengaruhi tipe 

konflik yang terjadi dan cara individu menangani konflik. 
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Berdasarkan karakteristiknya, budaya dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu budaya individualis dan 

budaya kolektivis. Budaya dikarakteristikkan dengan 

individualisme ketika sesorang melakukan segala sesuatu 

dengan mandiri, mencari sesuatu sesuai dengan keinginan 

mereka sendiri dan mereka hanya dekat dengan keluarga dekat 

mereka. Seseorang yang individualis akan menaruh 

kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. 

Kolektivisme adalah  tatanan sosial yang memiliki 

ikatan emosional antar individu yang kuat. Individu yang 

kolektivis sangat menekankan kesadaran dan identitas kolektif, 

ditandai dengan ketergantungan emosi, solidaritas, sharing, 

keputusan kelompok, kewajiban dan keharusan dan keinginan 

akan persahabatan yang stabil dan memuaskan (Hofstede, 

2005:8). 

Triandis (1995:19) mendefenisikan kolektivisme 

sebagai budaya yang menekankan bahwa individu saling 

tergantung dengan individu lain, mendefinisikan diri sebagai 

bagian dari kelompok, dan memprioritaskan tujuan-tujuan 

kelompoknya sebagai prioritas di atas tujuan-tujuan pribadi. 
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Dari definisi kolektivisme yang disebutkan para ahli 

tersebut, peneliti menyimpulkan kolektivisme sebagai pola 

budaya di mana individu memiliki ikatan emosional antar 

individu yang sangat kuat, saling tergantung dengan individu 

lain, mendefinisikan diri sebagai bagian dari kelompok, tujuan 

orang lain menjadi prioritas di atas tujuan pribadi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam menghadapi konflik, individu yang memiliki budaya 

individualis akan cenderung mementingkan diri sendiri 

sedangkan individu dengan budaya kolektivis akan menaruh 

kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya. 

Lebih lanjut, perbedaan budaya individualis dan 

kolektivis dapat dicermati dari tabel berikut ini : 
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Tabel 2.2 

Perbedaan Budaya Individualis dan Kolektivis 

Budaya Individualis Budaya Kolektivis 

Tujuan perorangan lebih 
penting 

Tujuan kelompok lebih 
penting 

Kompetisi sangat ditekankan Kerjasama sangat ditekankan 

Informasi dibuat eksplisit Informasi sering dibuat 
implisit 

Hubungan personal kurang 
penting, waktu yang 
dibutuhkan kurang dalam 
pertemuan 

Hubungan personal sangat 
penting, banyak waktu 
digunakan dalam pertemuan 
untuk mengerti satu sama 
lain 

Kelangsungan dihargai Ketidaklangsungan dihargai 

Sumber : Hasil penelitian 

2. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok 

Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar 

belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam 

waktu bersamaan, masing-masing orang atau kelompok 

memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang orang dapat 

melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda. 
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Lebih lanjut, DeVito menjelaskan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh 

konflik, antara lain sebagai berikut : 

1. meningkatkan solidaritas antar sesama kelompok (ingroup) 

yang mengalami konflik dengan kelompok lain 

2. keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai 

3. perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbul rasa 

dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain 

4. kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia 

5. dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat 

dalam konflik 

2.2.5.2 Isu Konflik Antarpribadi 

Menurut Canary (dalam DeVito, 2013:293), konflik 

antarpribadi mencakup banyak hal. Pada studi mengenai kaum gay, 

lesbian, dan heteroseksual yang dilakukan oleh Kurdek (1994), 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam isu konflik komunikasi 

antarpribadi seperti yang dijelaskan berikut ini : 
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1. Intimacy issues; contohnya adalah kasih sayang 

dan cinta 

2. Power issues; contohnya adalah sifat posesif, 

mendominasi 

3. Personal flaws issues, contohnya adalah 

kebiasaan merokok, minum-minum, gaya 

rambut, gaya menyetir 

4. Personal distance issues, contohnya adalah 

konflik yang terjadi karena tidak dapat bertemu 

tatap muka secara intens, kesibukan pekerjaan 

atau studi 

5. Social issues, contohnya adalah kebijakan sosial 

dan politik, orang tua, dan nilai-nilai 

6. Distrust issues, contohnya adalah kebohongan, 

ketidakpercayaan pasangan kepada 

pasangannya. 
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2.2.5.3 Gaya Konflik 

Sedikitnya, terdapat lima gaya konflik (DeVito, 2013:295) 

yang kelimanya mengandung konsekuensi, dilihat pada gambar 

berikut penjelasan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Gaya Konflik 

 

       Sumber : Ali Sarjunipadang (Makalah “Menangani Konflik, 2014) 

 

a. Competing style – I Win, You Lose. 

Gaya konflik ini menekankan pada kemenangan diri 

sendiri dan kekalahan bagi pihak lain. Selama tujuan dan 

kepentingan diri sendiri tercapai, konflik dapat dikatakan 

selesai (oleh salah satu pihak saja). Perhatian hanya pada 
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keinginan dan kepentingan diri sendiri. Ciri dari gaya konflik 

ini adalah dimotivasi oleh persaingan dan agresif secara verbal. 

Dampak dari gaya konflik ini adalah dapat memicu konflik 

baru yang lebih besar didorong oleh perasaan tidak puas dari 

pihak yang kalah. Konflik ini tidak benar-benar berakhir, 

hanya tertunda. 

b. Avoiding style – I Lose, You Lose. 

Gaya konflik ini menekankan pada individu yang relatif 

tidak peduli dengan kepentingan diri sendiri dan orang lain. 

Individu dengan gaya konflik ini cenderung menghindar atau 

menarik diri dari pembicaraan mengenai konflik, apatis, 

menolak terlibat, dan cenderung membicarakan topik lain 

ketika konflik mulai naik ke permukaan. Akibatnya, konflik 

tidak dapat terselesaikan dengan baik. 

c. Accommodating style – I Lose, You Win. 

Individu dengan gaya konflik ini cenderung 

mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan 

orang lain. Orientasi perilaku pada gaya konflik ini cenderung 

memuaskan orang lain. Tujuan individu memilih gaya konflik 

ini adalah agar hubungan dapat tetap berjalan damai dan 

harmonis. Dampak negatif dari gaya konflik ini adalah 

perasaan tidak adil yang dialami oleh diri sendiri. 
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d. Collaborating style – I Win, You Win. 

Gaya konflik ini menekankan pada kemenangan kedua 

belah pihak. Gaya konflik ini menuntut kedua belah pihak 

untuk bekerja sama secara sinergi untuk menyelesaikan 

persoalan, mencari solusi secara optimal, memuaskan kedua 

belah pihak, kolaborasi waktu, dan mendengar serta 

memahami keinginan dan perspektif orang lain. 

Mengacu pada hal tersebut, gaya konflik ini 

memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk berargumen 

karena individu perlu saling mengerti mengenai apa yang 

diinginkan oleh individu lainnya. 

e. Compromising style – I Win and Lose, You Win and Lose 

Gaya konflik ini adalah gaya konflik penengah. Gaya 

konflik ini menekankan pada persetujuan serta kepentingan diri 

sendiri dan orang lain. Gaya konflik ini dapat dilakukan 

dengan membuat negosiasi sebagai jalan tengah. Masing-

masing pihak menawarkan sesuatu pada waktu yang 

bersamaan, saling memberi, menerima, dan meminimalkan 

kekurangan semua pihak. 
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2.2.5.4 Strategi Manajemen Konflik 

Terdapat banyak strategi dalam mengelola konflik, antara lain 

sebagai berikut (DeVito, 2013:303) : 

1. Win - Lose and Win - Win Strategies 

Pada penjelasan sebelumnya, ditemukan sedikitnya 

empat gaya konflik, yaitu : (1) A wins, B loses ; (2) A 

loses, B wins ; (3) A loses, B loses ; (4) A wins, B wins. 

Tentunya, setiap individu mengharapkan gaya konflik ke 

empat karena win-win solution akan memberikan 

kenyamanan pada kedua belah pihak dan menjamin semua 

pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. 

2. Avoidance and Active Fighting Strategies 

Avoidance strategy adalah strategi menghindari konflik, 

sedangkan fighting strategy adalah strategi konfrontasi. 

Strategi menghindari konflik adalah strategi dimana 

individu menarik diri ketika konflik mulai muncul ke 

permukaan. Strategi ini digunakan ketika seseorang tidak 

ingin berdebat dan butuh waktu untuk menyendiri dan 

meredakan emosinya. Strategi menghindar terlihat seperti 

strategi yang kurang baik, tetapi strategi ini tidak selalu 
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buruk. Contohnya, konflik dalam hubungan melalui email 

atau media sosial. Ada individu yang memilih menghindar 

dan menunda untuk merespon pesan agar dapat menyendiri 

dan berpikir lebih panjang dan bijaksana. 

Fighting strategy adalah strategi konfrontasi. Strategi 

ini merupakan strategi aktif dalam menghadapi konflik. 

Strategi ini mengandung pemahaman bahwa jika seseorang 

ingin menyelesaikan masalah, maka ia harus secara aktif 

mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik, yaitu 

dengan membicarakan langsung secara jelas dengan orang 

yang bersangkutan sehingga masalah dapat selesai dan 

tidak menggantung. Strategi ini akan efektif bila seseorang 

di samping mengeluarkan pendapatnya, ia juga harus dapat 

mendengarkan lawan bicaranya. 

3. Force and Talk Strategies 

Merupakan strategi pengelolaan konflik dimana 

individu memposisikan diri mereka menjadi orang lain. 

Ketika menghadapi konflik, sebagian besar orang memilih 

untuk tidak berurusan dengan masalah atau konfliknya 

melainkan lebih kepada memposisikan mereka pada diri 
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orang lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada tiga cara 

untuk berbicara dan mendengarkan secara efektif dalam 

situasi konflik : 

a. Memposisikan diri sebagai pendengar dalam 

berpikir dan bertindak 

b. Ekspresikan dukungan dan empati 

c. Usahakan menjadi seobjektif mungkin dalam 

mengekspresikan pemikiran dan perasaan 

4. Face-Attacking and Face-Enhancing Strategies 

Face-attacking strategy adalah menurunkan image, 

kemampuan atau kontribusi seseorang dalam suatu 

pekerjaan atau hubungan. Dalam suatu hubungan, individu 

yang satu cenderung menyalahkan pasangannya, terlepas 

dari siapa yang sebenarnya benar dan siapa yang 

sebenarnya salah, daripada fokus kepada solusinya. 

Sedangkan face-enhancing strategy adalah membangun 

image positif dari seseorang. Individu dengan strategi 

konflik ini tidak saling menyalahkan melainkan 

mendengarkan pasangannya secara aktif dan sportif. 

Strategi ini menghormati sisi negatif dari individu. 
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5. Verbal Aggressiveness and Argumentativeness Strategies 

Verbal aggressiveness strategy adalah strategi 

penanganan konflik yang negatif, dimana individu 

berusaha memenangkan argumen dengan membebankan 

beban psikologis individu lainnya. Sedangkan 

argumentativeness strategy adalah kemampuan individu 

untuk berargumen dengan sudut pandang berbeda dan 

kecenderungan untuk membicarakan apa yang dipikirkan 

tentang konflik. 

2.2.5.5 Tahapan Manajemen Konflik 

Terdapat tahapan-tahapan yang dilalui setiap individu dalam 

mengatasi konflik komunikasi antarpribadi. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan Five Stages Model of Conflict Resolution dari 

John Dewey (dalam DeVito, 2013:300). Model tahapan manajemen 

konflik dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2.2 

Lima Tahapan Manajemen Konflik 

 

Sumber : DeVito (2013) 

1. Define the conflict 

Tahap pertama adalah mendefinisikan konflik., dengan 

cara: 

a. Definisikan isu, baik dari dimensi isi maupun dimensi 

hubungan. 

b. Definisikan permasalahan dalam hal yang spesifik ; 

karena konflik yang bersifat terlalu abstrak cenderung 
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akan sulit diatasi oleh kedua belah pihak. Penting juga 

untuk mengetahui dengan jelas dan benar apa yang 

sedang dipermasalahkan agar konflik tidak melebar ke 

hal-hal lain. 

c. Fokus pada masa depan ; hindari mengungkit masa lalu 

yang telah terjadi dan tidak dapat diubah kembali. 

Mempermasalahkan masa lalu atau situasi yang tidak 

dapat diubah hanya akan menimbulkan konflik baru 

yang berkepanjangan. 

d. Berempati ; mencoba melihat dan mengerti tentang 

permasalahan atau konflik dari sudut pandang orang 

lain 

e. Hindari membaca atau menebak-nebak pikiran; lebih 

baik bertanya langsung mengenai permasalahan 

daripada menebak-nebak pikiran orang tersebut. 

2. Examine problem solutions 

Umumnya, konflik dapat diselesaikan dengan banyak 

cara atau solusi. Penemuan solusi pada konflik dapat dilakukan 

dengan melakukan brainstorming antar individu yang terlibat 

dalam konflik. Usahakan untuk selalu mencari cara 

Manajemen Konflik..., Helen Octavianti, FIKOM UMN, 2014



penyelesaian konflik dimana mengarahkan individu pada win-

win solution. 

Pada tahap pencarian solusi, solusi yang ditemukan 

mungkin lebih dari satu dan mungkin menyebabkan 

pengeluaran (cost) pada salah satu atau kedua belah pihak. 

Maka dari itu, akan lebih baik jika solusi-solusi yang 

ditemukan dapat membuat kedua belah pihak merasa nyaman 

dan adil dengan cost yang dikeluarkan dan reward yang 

didapatkan. 

3. Test the solution 

Tahap selanjutnya adalah memilih salah satu dari solusi 

yang paling logis dan paling membuat nyaman pihak-pihak 

yang terlibat dalam konflik. Menguji solusi yang telah 

ditemukan dan disepakati bersama meliputi apakah solusi 

tersebut berjalan cukup efektif, apakah perasaan kedua belah 

pihak menjadi lebih baik, apakah kedua belah pihak sudah 

merasa nyaman dengan solusi tersebut. Jika solusi tersebut 

tidak berjalan dengan baik dan tidak menyelesaikan konflik, 

pihak yang mengalami konflik dapat mencoba atau mencari 

solusi lain yang lebih efektif. 
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4. Evaluate the solution 

Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi keefektifan 

solusi tersebut. Kedua belah pihak dapat merasakan apakah 

situasi menjadi lebih baik dari sebelumnya, apakah solusi 

tersebut sudah cukup menyelesaikan masalah atau konflik yang 

ada, dan apakah solusi tersebut setara dengan cost yang 

dikeluarkan oleh kedua belah pihak. 

Evaluasi solusi ini juga mempertimbangkan tentang 

apakah solusi atau keputusan yang dibuat bersama berdampak 

baik atau buruk pada hubungan. 

5. Accept or reject solution 

Terdapat dua pilihan setelah mengevaluasi efektifitas 

solusi konflik, yaitu menerima dan menolak solusi tersebut. 

Jika kedua belah pihak sama-sama merasa nyaman, maka 

solusi yang ditemukan dapat dikatakan efektif. Kedua belah 

pihak dapat bersama-sama keluar dari masalah dan konflik 

tersebut berakhir. 

Jika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak 

nyaman, mereka dapat menolak solusi tersebut dan mencoba 

mencari solusi lain atau kembali ke tahap awal, mendefinisikan 
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masalah kembali dan mencari jalan keluar lain untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

Penting bagi kedua belah pihak untuk belajar dari setiap 

konflik dan membuang perasaan negatif agar tidak ada 

kekecewaan yang dapat memicu konflik yang sama di 

kemudian hari. 

Dari uraian mengenai konflik antarpribadi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa konflik pada dasarnya adalah hal yang bersifat alami, bahkan 

merupakan suatu komponen yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sayangnya konflik jarang dianalisis, dipelajari dan dipahami sebagai sebuah 

potensi. 

Konflik tidak selalu bersifat destruktif. Konflik yang ditangani dengan 

baik dapat menjadikan suatu hubungan antarpribadi menjadi lebih erat dari 

sebelumnya. 

Manajemen konflik merupakan suatu bidang keterampilan dalam 

menguraikan strategi yang bermanfaat dan secara konstruktif menangani suatu 

konflik. Manajemen konflik dapat digunakan pada kasus-kasus konflik 

antarpribadi maupun impersonal, dimana pada penelitian ini, fokus 

pembahasan adalah pada manajemen konflik antarpribadi. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 
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