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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena timbulnya 

permasalahan/konflik dalam romantic relationship yang dijalin oleh remaja akhir. 

Konflik tersebut disebabkan adanya dialectical tension dalam diri seorang remaja. 

Konflik ini timbul karena adanya perbedaan kepemilikan power pada diri masing-

masing individu yang terikat dalam romantic relationship. Hal ini bisa diatasi 

apabila mereka mampu mengkomunikasikan power ini dengan baik kepada 

pasangan masing-masing. Permasalahan ini merupakan satu dari berbagai macam 

masalah yang dihadapi oleh remaja yang menjalin romantic relationship dimana 

permasalahan penggunaan verbal influence strategies dalam interpersonal 

influence goals seringkali dipandang sebagai suatu masalah yang sepele. Padahal 

permasalahan ini sangat sering dihadapi oleh kalangan remaja dan membutuhkan 

perhatian yang lebih. 

Hal inilah yang pada akhirnya menggugah minat peneliti untuk 

menggambarkan verbal influence srategies remaja akhir berusia 17-21 tahun yang 

menjalin romantic relationship dalam tujuannya untuk mempengaruhi pasangan 

(interpersonal influence goals). Metodologi yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pasangan 

remaja akhir berbeda jenis kelamin dengan usia anatara 17-21 tahun yang 

menjalin romantic relationship dan belum menikah. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah in depth interview yang didukung dengan data sekunder 

melalui majalah dan internet. Untuk mempertajam analisis, juga akan dibahas 

mengenai verbal influence strategies, remaja akhir, interpersonal influence goals, 

attractiveness theory dan interdependence. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan verbal influence 

strategies dalam interpersonal influence goals bergantung pada kondisi dan 

karakteristik individu dan pasangannya di mana banyaknya penggunaan macam-

macam strategi oleh seseorang tidak bisa menunjukkan besarnya power yang 

dimiliki. Remaja laki-laki dan perempuan memiliki daerah penerapan power yang 

berbeda pada setiap individu. 

 

  

Kata kunci: romantic relationship, interpersonal influence goals, verbal influence 

strategies. 
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