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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi untuk mereduksi 
ketidakpastian dalam hubungan percintaan yang mengalami hubungan jarak jauh 
(Long Distance Relationship). Ketidakpastian disini berarti ketidakpastian yang 
dialami oleh sepasang remaja akhir 17-21 tahun terhadap perasaan pasangannya 
yang mengalami perubahan sikap yang tidak seperti biasa (unusual behavior). 
Penelitian ini menarik dikarenakan remaja akhir kerap kali mengalami kondisi 
yang saling berkontradiksi yang kemudian diwarnai dengan perkembangan emosi. 
Ketegangan emosional yang dialami remaja akhir merupakan suatu periode 
pendek, yang mana disebabkan oleh masalah-masalah baru dalam masa tersebut. 
Permasalahan baru tersebut memicu perubahan sikap pada remaja akhir yang 
berawal pada kecenderungan untuk menyembunyikan permasalahannya tersebut 
dari pasangannya. Sehingga memunculkan rasa ketidakpastian terhadap 
perubahan perilaku pasangan, dan dari situ diperlukan suatu strategi untuk 
mereduksi ketidakpastian yang dialami. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data-data kualitatif 
dan metode penelitian studi kasus di lapangan. Peneliti mencoba mendeskripsikan 
suatu fenomena sosial secara jelas. Pendeskripsian fenomena sosial dilakukan 
dengan menggunakan instrumen indepth interview terhadap informan. 
Berdasarkan kajian komunikasi mengenai uncertainty theory oleh Berger dan 
Calabrese, peneliti menggambarkan strategi apa saja yang digunakan oleh 
pasangan percintaan jarak jauh (LDR) bagi remaja akhir 17-21 tahun untuk 
mereduksi ketidakpastian terhadap perasaan pasangannya yang mengalami 
perubahan sikap yang tidak seperti biasa (unusual behavior). 
 Hasil temuan data menunjukkan ketidakpastian yang dialami oleh 
pasangan informan lebih banyak ditunjukkan karena ketidakmampuan informan 
untuk melakukan penyesuaian terhadap permasalahan baru yang timbul. Dari 
adanya ketidakpastian tersebut, informan menggunakan beberapa strategi untuk 
mengatasinya. Diantaranya, strategi interaktif, strategi aktif yang dikombinasikan 
dengan strategi interaktif, dan juga strategi pasif yang dikombinasikan dengan 
strategi interaktif. Berdasarkan pemilihan strategi tersebut, terdapat beberapa hal 
yang mempengaruhinya, yaitu  kondisi emosional pasangan, kondisi yang 
kondusif ketika akan menggunakan strategi mereduksi ketidakpastian, dan tingkat 
kepercayaan terhadap pasangan. 
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 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-

Nya,  serta shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan  Nabi besar 

Muhammad SAW sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

yang berjudul “Strategi Merduksi Ketidakpastian Terhadap Perasaan Pasangan 
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 Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi untuk mereduksi 

ketidakpastian terhadap perasaan pasangan dalam hubungan percintaan jarak jauh 

yang dialami remaja akhir. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, mampu 

menjadi suatu manfaat bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi. Terlepas 

daripada itu, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, karenanya 

besar harapan peneliti untuk mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar 

dapat melakukan perbaikan atas skripsi ini. 
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