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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi untuk mereduksi 

ketidakpastian dalam hubungan percintaan jarak jauh (Long Distance 

Relationship) yang dialami oleh remaja akhir 17-21 tahun. Ketidakpastian disini 

berarti ketidakpastian yang dialami oleh sepasang remaja terhadap perasaan 

pasangannya yang mengalami perubahan sikap yang tidak biasanya (unusual 

behavior). Long Distance Relationship merupakan hubungan jarak jauh yang 

dibina oleh dua individu yang berlawanan jenis yang mana terpisahkan oleh jarak. 

Dalam salah satu media cetak yang diterbitkan di United States, dimana meneliti 

seberapa berhasilnya hubungan percintaan jarak jauh oleh seorang mahasiswa 

jurusan psikologi Universitas Arkansas menceritakan tentang kehidupan 

percintaannya, “if people see their significant other all the time, that time together 

is taken for granted. Being apart, whether an hour or five hour away, is much 

better because you have something to look forward to when seeing theem again” 

(Trupp 2013, hal.2).  

Ketika menjalin suatu hubungan percintaan, komunikasi merupakan kunci 

yang paling utama agar terjalinnya hubungan yang harmonis. Tidak terkecuali 

bagi mereka yang menjalin hubungan percintaan jarak jauh. Bagi remaja akhir 

yang berumur 17-21 tahun, pacaran merupakan sebuah tahapan hubungan 

percintaan dimana mereka saling mengasihi satu sama lain dan tentunya saling 
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berbagi cerita. Hubungan yang terjalin bukan lagi seperti sedang menjalani “cinta 

monyet” tetapi lebih menekankan pada komunikasi efektif di kedua belah pihak. 

Dalam menjalin hubungan jarak jauh, ketidakpastian dalam hubungan pasti 

terjadi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk mereduksinya. Penelitian ini 

menggambarkan strategi komunikasi yang dilakukan untuk mereduksi 

ketidakpastian dalam hubungan percintaan remaja. Pada rentang umur 17- 21 

tahun yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) terhadap pasangannya yang 

menunjukkan perubahan sikap yang tidak biasanya (unusual behavior).  

 Dalam fase kehidupan, seseorang pasti mengalami masa remaja. dalam e-

book Interpersonal Commitment Relationships mengatakan masa remaja 

merupakan masa transisi yang panjang diantara masa kanak-kanak dengan masa 

dewasa (Rostosky 1999, hal.323). Ketika menuju ke tahap dewasa, remaja 

menghadapi berbagai fase dalam menjalin suatu hubungan. Mulai dari 

pertemanan, persahabatan, hingga menuju tahap yang lebih serius yaitu 

percintaan. Percintaan yang dialami remaja akhir merupakan serangkaian proses 

untuk menuju ke tahap dewasa. Istilah remaja akhir merupakan istilah bagi remaja 

yang melewati transisi dari remaja awal. Akan tetapi mereka belum cukup matang 

sebagai orang dewasa sepenuhnya (Soesilowindradini 1987, hal. 203).  

Fase percintaan (romantic relationship) yang dialami remaja akhir 

merupakan bagian dari komunikasi interpersonal karena pada dasarnya 

komunikasi interpersonal sendiri memilki artian yaitu komunikasi yang terjadi 

antara dua orang yang terjalin dalam sebuah hubungan, dimana mereka saling 

“terhubung” satu dengan yang lainnya (DeVito 2007, hal 5). Dalam komunikasi 
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interpersonal, dijelaskan bahwa hubungan yang terjalin diantara dua orang 

memiliki tingkat keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) hubungan yang 

berbeda-beda yang erat kaitannya dengan keintiman dalam suatu hubungan. 

Hubungan antara tingkat keluasan dan kedalaman berbanding lurus dengan 

keintiman yang terjalin. Jika keintiman dalam suatu hubungan meningkat, maka  

tingkat keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) hubungan interpersonal dapat 

meningkat. Sebaliknya, jika keintiman dalam suatu hubungan menurun, maka 

tingkat keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) hubungan interpersonal dapat 

berkurang (DeVito 2004, hal. 272).  

Dari penjelasan tersebut dapat peneliti asumsikan, semakin dekat atau 

intimnya seorang remaja dengan pasangannya maka tingkat keluasan (breadth) 

dan kedalaman (depth) dari proses komunikasi yang mereka lakukan dapat saling 

berkembang dan mengarah kepada hubungan yang lebih luas dan lebih dalam 

(DeVito 2007, hal. 262). Hal tersebut didukung dengan adanya teori penetrasi 

sosial. Dalam teori penetrasi sosial, apabila hubungan mengarah lebih intim, maka 

keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) hubungan meningkat. Sedangkan 

apabila hubungan mengalami kemunduran atau jauh dari keintiman, maka 

keluasan (bredth) dan kedalaman (depth) hubungan berkurang (DeVito 2004, hal 

253).  

 Saat melakukan proses komunikasi interpersonal, komunikasi yang 

dilakukan terhadap pasangan tidak luput dari adanya prediksi. Seperti yang 

dijelaskan oleh Miller dan Steinberg dalam bukunya, yaitu 
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[W]hen people communicate, they make predictions about 
the effects, or outcomes, of their communication behavour: 
that is they choose among various communicative strategies 
on the basis of predictions about how the person receiving the 
message may respond. (Miller dan Steinberg 1975, hal 5).  
 

 Setiap kali berkomunikasi dengan orang lain, proses prediksi pasti 

dilakukan. Prediksi didapatkan dari pengetahuan akan kejadian masa lampau dan 

harapan terhadap kejadian yang akan datang (Miller dan Steinberg 1975, hal 9). 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah strategi komunikasi 

yang dilakukan remaja akhir berusia 17-21 tahun yang sedang menjalani 

hubungan percintaan jarak jauh (LDR) untuk mereduksi ketidakpastian yang 

dialaminya. Peneliti menspesifikan hubungan jarak jauh yang terjalin dalam 

rentang waktu enam bulan sampai lebih dari satu tahun. Pertimbangannya adalah 

mereka para remaja akhir berada pada tahap dimana mereka mulai menemukan 

pasangan yang cocok bagi mereka. Disamping itu, hal ini juga terkait dengan 

tingkat keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) yang mereka alami ketika 

menjalin hubungan percintaan dengan pasangannya. Ketika ia merasa lebih dan 

intim terhadap pasangannya maka ia dapat memprediksi perilaku pasangannya 

didasarkan atas level analisis psikologi (psychological level of analysis) (Miller 

dan Steinberg 1975, hal. 22).  

 Fenomena hubungan percintaan jarak jauh (LDR) akan selalu tetap eksis 

dalam suatu kehidupan, frekuensi bagi mereka yang menjalin hubungan jarak jauh 

dilaporkan semakin meningkat di beberapa tahun belakangan seiring dengan 

perkembangan teknologi, mobilitas masyarakat, serta paradigma kehidupan yang 

baru yang diadopsi dari generasi (Firmin, 2013, hal. 97). Tidak luput dari 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI MEREDUKSI KETIDAKPASTIAN ... PUTRI DAMAYANTI



5 

 

pernyataan tersebut, kisah cinta jarak jauh juga dipenuhi oleh rasa ketidakpastian 

yang diawali dengan prediksi terhadap pasangan. Terlebih ketika hubungan cinta 

jarak jauh dialami oleh remaja akhir. Berikut merupakan salah satu contoh kisah 

cinta jarak jauh yang dialami oleh remaja akhir yang bernama Garcia dengan 

kekasihnya: 

 [E]nam bulan setelah kami berkomitmen, dia 
mengunjungiku ke Surabaya. Semenjak lulus SMP-10 
tahun yang lalu- itu adalah hari pertama aku melihatnya 
lagi. Rasanya hati ini tidak karuan. Hari pertama kami 
bertemu, semua terasa awkward. Hal-hal yang biasanya 
bisa diucapkan di telepon, SMS, dan YM rasanya seperti 
tidak bisa keluar dari mulut. Kami lebih banyak terdiam. 
Lalu, hari-hari berikutnya, selagi dia di Surabaya, adalah 
hari-hari yang tidak boleh terlewatkan. Tapi, ternyata tidak 
semuanya bisa berjalan seperti yang diharapkan. Hari-hari 
terakhir, dia mulai mengingkari janji untuk bertemu 
dengan alasan banyak hal yang harus dikerjakan, dan ia 
pun kembali ke Jakarta...Pertemuan yang ketiga terjadi 
ketika aku memutuskan datang ke Jakarta lagi karena 
lelaki ini telah menghilang begitu saja selama hampir 
sebulan. Dia tidak memberi kabar dan tidak bisa 
dihubungi. Masalah komunikasi ini bermula ketika 
ponselya hilang dan laptopnya dijual, tetapi seharusnya itu 
bukan alasan untuk benar-benar menghilang...semua rasa 
percaya yang aku punya hilang berganti dengan paranoid 
yang berlebihan yang kemudian berganti dengan 
kemarahan yang menumpuk.... Ternyata banyak hal yang 
terjadi ketika ia menghilang, ia dihadapkan pada masalah-
masalah rumit yang membutuhkan kefokusan pikirannya. 
Apalagi masalah ini menyangkut keluarganya, 
memikirkanku pada saat itu hanya akan memperumit 
keadaannya (@LongDistance_R 2012,  hal. 53-57). 

 
 

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat peneliti asumsikan, pada fase 

perkembangannya, remaja akhir kerap kali mengalami kondisi yang saling 

berkontradiksi yang kemudian diwarnai dengan perkembangan emosi. 
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Ketegangan emosional yang dialami remaja akhir merupakan suatu periode 

pendek, yang mana disebabkan oleh masalah-masalah baru dalam masa tersebut 

(Soesilowindradini 1987, hal 206). Masalah-masalah baru yang menyebabkan 

ketegangan emosional ini yang memicu terjadinya perubahan sikap yang tidak 

biasanya (unusual behavour) oleh remaja akhir. Pada perkembangannya, tidak 

semua remaja dapat memenuhi tugas-tugasnya dengan baik. Menurut Hurlock 

dalam tulisan Sofia Retnowati mengungkapkan ada beberapa masalah yang 

dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu: 

1. [M]asalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang 
berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, 
sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, 
penyesuaian sosial, tugas dan nilai-nilai. 

2. Masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul 
akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti 
masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman 
atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, 
adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit 
kewajiban dibebankan oleh orangtua (Retnowati 
2008). 

 

Berbagai masalah tersebut, seringkali menyebabkan perubahan sikap yang 

dialami oleh remaja. Biasanya dipengaruhi oleh emosi yang disebabkan karena 

faktor tertentu. Misalnya saja, masalah-masalah yang berhubungan dengan cinta 

remaja, keluarga bahkan pemikiran-pemikiran yang serius mengenai masa 

depannya, karena telah tamat pendidikan SMA, dan baru memasuki kehidupan 

perguruan tinggi atau baru bekerja. Karena berbagai permasalahan tersebut, 

mereka para remaja akhir seringkali mengalami perubahan sikap yang tidak 

biasanya (unusual behavior). Dari  pemikiran tersebut, dapat peneliti ambil suatu 

poin penting ketika seorang remaja akhir mengalami perubahan sikap yang tidak 
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biasanya. Ketika mereka sedang mengalami ketegangan emosional dikarenakan 

suatu sebab, bisa saja ia menginginkan kesendirian dan menjauh dari lingkungan 

sekitarnya. Karena anak pada masa remaja akhir dapat dikatakan telah mencapai 

kematangan emosional dimana ketika ia mengalami suatu masalah sikap yang 

ditujukkan adalah: 

 [D]ia tidak “meledak” di depan orang banyak, karena 
tidak dapat menahan emosi-emosinya lagi 

 Dia mempertimbangkan dengan kritis terlebih dahulu 
suatu situasi, sebelum memberikan reaksi yang dikuasai 
oleh emosi-emosi 

 Dia lebih stabil dalam pemberian reaksi terhadap salah 
satu bentuk emosi yang dialami (Soesilowindradini 
1987, hal. 212). 
 

Dari situlah, ketika seorang remaja akhir mengalami suatu permasalahan 

biasanya ia akan menyendiri dan menunjukkan perubahan sikap. Perubahan sikap 

yang tidak biasanya pada pasangan remaja akhir ini mengarah kepada suatu 

ketidakpastian (uncertainty). Terlebih ketidakpastian tersebut dialami oleh 

pasangan remaja akhir yang sedang menjalin LDR. Ketidakpastian merupakan 

kesulitan seseorang dalam memprediksi atau memahami perasaan atau perilaku 

orang lain. Ketidakpastian dalam suatu hubungan bisa saja terjadi dikarenakan ada 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hubungan tersebut. Seperti contohnya, 

permasalahan internal yang tidak ingin diketahui pasangannya yang kemudian 

berdampak pada perilaku yang tidak biasanya (unusual behaviors). Hubungan 

percintaan jarak jauh juga didasarkan pada teori equilibrium yang dijelaskan 

dalam buku DeVito, yaitu keintiman dan hubungan interpersonal memiliki 

perbedaan jarak yang bervariasi, yaitu keintiman dapat bernilai semakin tinggi 
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ketika jarak yang memisahkan semakin dekat, sebaliknya keintiman dapat bernilai 

rendah jika jarak yang memisahkan semakin besar. (Argyle & Dean, dkk. dalam 

DeVito 2007, hal. 179). Berdasarkan teori ini, seorang remaja akhir bukan berarti 

tidak dapat menjaga keintiman dalam hubungan percintaan jarak jauh dengan 

pasangannya. Ia bisa mencoba menyeimbangkan keintiman dengan kedekatan 

psikologi dengan pasangannya. 

Pada saat remaja akhir menjalani hubungan percintaan jarak jauh (Long 

Distance Relationship), kunci utama dalam mengembangakan hubungannya 

adalah dengan menjaga komunikasi satu sama lain. Itu berarti segala informasi 

mengenai pasangan harus dikatakan secara terbuka. Ketika informasi yang dapat 

diketahui oleh seseorang lebih banyak, maka semakin ia merasa bahwa ia 

mengenal dengan baik orang tersebut. Sebaliknya jika informasi yang didapat 

sangat sedikit semakin timbul perasaan bahwa ia semakin jauh dengan orang 

tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian. Menurut DeVito, umumnya 

semakin pribadi dan semakin negatif suatu informasi maka kemungkinan akan 

semakin kecil informasi tersebut untuk diungkapkan (DeVito 1997, hal. 63). 

Ketika salah satu diantara pasangan LDR mempunyai masalah maka ia cenderung 

untuk menyembunyikan dan menunjukkannya melalui perubahan sikap yang 

mengarah pada ketidakpastian terhadap pasangan karena informasi yang di dapat 

lebih sedikit. Sehingga yang terjadi adalah remaja akhir kerap kali mengalami 

ketidakpastian terhadap perasaan pasangannya karena perubahan sikap tersebut. 

Ketika mengalami LDR, komunikasi yang dilakukan tidak lagi 

komunikasi tatap muka melainkan menggunakan media komunikasi disaat sedang 
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berhubungan. Seperti yang dijelaskan oleh Reid & Reid yaitu, dinamika 

komunikasi yang diterapkan oleh pasangan Long Distance Relationship  dapat 

dilakukan melalui telepon maupun online (Reid & Reid dalam Firmin, 2013). 

Unusual behaviors yang timbul dari efek hubungan percintaan jarak jauh merujuk 

pada ketidakpastian yang dapat menyebabkan hubungan yang terjalin mengalami 

deterioration. Ketidakpastian dalam memahami pasangannya menimbulkan rasa 

penasaran. Rasa penasaran ini kemudian mengarah kepada kebutuhan untuk 

memprediksi yang meningkat (need for predictability) (Berger 1979 dalam 

Guerrro 2007, hal. 79).  

Ketidakpastian terhadap pasangan biasanya didapat dari berbagai 

pertanyaan mengenai, yang pertama, ketidakpastian terhadap perasaan mereka dan 

keinginan mereka dalam menjalin hubungan; kedua ketidakpastian mengenai 

perasaan orang lain terhadap dirinya; dan yang ketiga adalah ketidakpastian 

mengenai kejelasan status dalam hubungan yang sedang dijalin (Knobloch dan 

Solomon dalam Guerrero 2007, hal. 67). Ketika remaja akhir dalam menjalani 

LDR mengalami ketidakpastian, mereka akan melakukan suatu prediksi terhadap 

pasangannya. Rasa penasaran yang kemudian berakhir pada memprediksi untuk 

memahami pasangannya ini yang menjadikan motivasi untuk mendapatkan 

informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi. Maka dari itu diperlukan 

suatu upaya dan strategi komunikasi untuk mereduksi ketidakpastian tersebut.   

 Strategi komunikasi dalam mereduksi ketidakpastian antara lain strategi 

pasif, aktif, maupun interaktif (Berger dan Calabrese dalam Guerrero 2007, hal 

69-71). Dalam strategi pasif, memusatkan pada perhatian dan observasi terhadap 
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perilaku interaksi yang ditujukan oleh seseorang. Seperti contohnya,  

memperhatikan bagaimana orang tersebut berinteraksi dengan orang lain, atau 

bahkan memperhatikan bagaimana orang tersebut menggunakan jenis pakaian. 

Dalam startegi ini lebih ditekankan kepada keefektivitasan dan informatif ketika 

mereka berada dalam lingkungan informal. Strategi aktif dalam mereduksi 

ketidakpastian memiliki dua bentuk strategi yang pertama adalah strategi dengan 

tujuan untuk memanipulasi lingkungan sosial dalam berbagai cara, lalu 

mengobservasi bagaimana orang tersebut bereaksi atas manipulasi yang telah 

diciptakan. Bentuk strategi yang kedua ialah dengan melibatkan third parties 

untuk menanyakan informasi tentang seseorang yang bersangkutan.  Sedangkan 

strategi yang ketiga adalah strategi interaktif yaitu merupakan upaya mereduksi 

ketidakpastian dengan melibatkan direct contact diantara pencari informasi dan 

target.   

Ketidakpastian terhadap perasaan pasangan dalam suatu hubungan 

percintaan merupakan permasalahan yang seringkali terjadi berulang-ulang namun 

mempunyai berbagai macam cara untuk mengatasinya baik itu efektif ataupun 

tidak. Dalam penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada pendeskripsian 

secara jelas mengenai strategi apa saja yang digunakan oleh remaja akhir untuk 

mereduksi ketidakpastian dalam hubungan LDR yang dialami oleh remaja akhir. 

Sehingga hubungan yang terjalin dapat berlangsung harmonis dan terhindar dari 

konflik yang menyebabkan deterioration.  

Alasan peneliti memilih remaja akhir yang berusia 17-21 tahun untuk 

diteliti memiliki beberapa alasan pertimbangan. Yang pertama adalah karena jika 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI MEREDUKSI KETIDAKPASTIAN ... PUTRI DAMAYANTI



11 

 

dilihat dari tugas perkembangan masa remaja akhir dengan rentang usia 17-21 

tahun menurut Havighurst (dalam Hurlock 1992, hal. 246) berkaitan erat dengan 

intimate relationship. Dimana pada masa-masa ini para remaja akhir mulai tertarik 

untuk menentukan pasangan. Karena hal tersebut, Long Distance Relationship 

merupakan salah satu alternatif dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. 

Selain itu, karena hubungan jarak jauh yang dibina sangat besar memiliki peluang 

untuk mengalami ketidakpastian terhadap pasangannya yang terpisah oleh jarak. 

Hal ini mendukung penelitian karena dalam penelitian ini yang menjadi kajiannya 

adalah hubungan percintaan jarak jauh yang dialami oleh dua individu. 

Alasan yang kedua adalah, ditinjau dari perkembangan psikologis 

emosional yang dialami oleh remaja akhir dengan rentang umur 17-21tahun. Pada 

remaja akhir permasalahan yang timbul tidak lagi sama dengan permasalahan 

remaja awal. Masalah-masalah yang dialami oleh remaja akhir biasanya berbentuk 

permasalahan internal atau permasalahan pribadi yang lebih banyak dan lebih sulit 

untuk diselesaikan dibandingkan dengan masalah yang dihadapi pada masa 

sebelumnya (Hurlock 1980, hal. 207).  

Permasalahan yang timbul pada masa remaja akhir tersebut mendukung 

penelitian ini dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang ketidakpastian yang 

dialami oleh remaja akhir yang menjalin hubungan percintaan jarak jauh terhadap 

pasangannya yang menampakkan perilaku yang tidak biasanya (unusual behavior) 

karena faktor masalah pribadi yang dialami.  Ditinjau dari penelitian terdahulu 

mengenai pasangan Long Distance Relationship yaitu karya Virtadiana (2010, hal. 

1) yang penelitiannya mengangkat topik coping stress pada pasangan yang 
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menjalin LDR. Dari hasil temuan penelitian tersebut, terdapat berbagai macam 

masalah yang dapat membuat mereka stress dalam menjalin hubungan LDR. 

Namun penelitian tersebut masih terbatas kepada seperti apa strategi coping stress 

yang dilakukan oleh pasangan LDR.  

Penelitian tentang Long Distance Relationship yang lainnya dilakukan 

oleh Firmin dalam jurnalnya yang dipublikasikan dalam kumpulan jurnal 

proquest. Ia dan teman-temannya melakukan penelitian dengan judul “Extended 

Communication Efforts Involved With College Long-Distance Relationships”. 

Mereka melakukan penelitian terhadap 16 orang perempuan mahasiswa yang 

sedang menjalin long-distance relationships. Penelitian mereka berfokus pada 

dinamika komunikasi yang terlibat dalam hubungan LDR. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata dari subjek penelitian melakukan konstruksi pola 

komunikasi dari pasangannya melalui interpretasi dari nada bicara pasangan, 

memahami kurangnya konteks pembicaraan, berupaya lebih keras dalam 

berkomunikasi, dan berkomitmen pada diri mereka sendiri untuk selalu 

memberikan usaha yang maksimal demi menciptakan komunikasi yang baik.  

Berbagai penelitian terdahulu tersebut, meneliti hanya sebatas pada coping 

stress hingga pada usaha komunikasi untuk mempertahankan hubungan LDR. 

Sehingga berdasar pada hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti aspek yang 

lain. Penelitian yang dilakukan yaitu mengenai strategi mereduksi ketidakpastian 

terhadap perasaan pasangan LDR yang mengalmi unusual behviour. Belum 

pernah dilakukan sebelumnya dengan topik penelitian yang sama yang diangkat 
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oleh peneliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

Surabaya.  

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam hal ini strategi 

mereduksi ketidakpastian (uncertainty) yang dilakukan oleh setiap individu-

individu yang menjalin LDR akan mempengaruhi kualitas hubungan jarak jauh 

yang sedang mereka jalin terutama bagi mereka yang masih dalam usia remaja 

akhir. Selain itu, melalui penelitian deskriptif ini peneliti turut serta menunjukkan 

perhatiannya terhadap pentingnya memahami strategi ketidakpastian (uncertainty) 

bagi remaja akhir dalam menjalin hubungan percintaan jarak jauh (Long Distance 

Relationship). Sehingga, penelitian dengan judul “Strategi Mereduksi 

Ketidakpastian Terhadap Perasaan Pasangan Dalam Long Distance 

Relationship Remaja Akhir 17-21 Tahun” penting untuk dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditekankan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ketidakpastian apa yang dialami oleh pasangan remaja akhir 17-21 tahun 

pada saat menjalani Long Distance Relationship? 

2. Strategi komunikasi apa saja yang diterapkan oleh pasangan remaja akhir 

17-21 tahun yang menjalani Long Distance Relationship untuk mereduksi 

ketidakpastian? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan ketidakpastian apa saja yang dialami oleh pasangan 

remaja akhir 17-21 tahun yang menjalani Long Distance Relationship. 

2. Mendeskripsikan strategi komunikasi apa saja yang digunakan oleh 

pasangan remaja akhir 17-21 tahun yang menjalin LDR (Long Distance 

Relationship) untuk mereduksi ketidakpastian terhadap perasaan pasangannya 

yang mengalami perilaku yang tidak seperti biasanya (unusual behavior). 

 

1.4 Manfaat Penelian 

Setelah dilakukannya penelitian, peneliti berharap bahwa penelitian ini 

memiliki sejumlah manfaat terkait dengan kajian di bidang Ilmu Komunikasi. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

sumbangsih nyata pada kajian ilmu pengetahun sosial pada umumnya. Selain 

itu juga memberikan sumbangsih pada bidang Ilmu Komunikasi khususnya, 

sehingga dapat melengkapi data penelitian terkait tentang Long Distance 

Relationship di bidang Komunikasi yang telah ada. 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI MEREDUKSI KETIDAKPASTIAN ... PUTRI DAMAYANTI



15 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 ROMANTIC RELATIONSHIP 

1.5.1.1 Pengertian Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship) 

Hubungan percintaan jarak jauh merupakan hubungan dibina oleh 

dua individu yang berlawanan jenis yang mana terpisahkan oleh jarak. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di latar belakang masalah. 

Seorang mahasiswa universitas Arkansas menulis kisah percintaan 

hubungan jarak jauh yang ia jalani dalam jurnalnya, “if people see their 

significant other all the time, that time together is taken for granted. Being 

apart, whether an hour or five hour away, is much better because you 

have something to look forward to when seeing theem again” 

Dari penjelasan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa LDR 

(Long Distance Relationship) adalah hubungan yang dijalin oleh pasangan 

atau suatu keadaan yang dialami oleh pasangan yang terpisahkan oleh 

jarak (tidak berada dalam satu kota) dan tidak selalu dapat bertemu setiap 

saat, yang kemudian mempengaruhi intensitas interaksi antara individu 

dengan pasangannya, namun keduanya telah berkomitmen untuk 

menjalani hubungan tersebut. Hubungan percintaan jarak jauh ini yang 

kemudian menjadi relevansi dalam menentukan kriteria subjek penelitian. 

Mereka yang menjalani percintaan jarak jauh seringkali dihadapkan 

dengan permasalahan dengan pola komunikasi yang mereka jalankan. Di 

samping itu juga tidak menutup kemungkinan mereka pelaku LDR 

seringkali dihadapkan dengan problematika perubahan perilaku yang 
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ditunjukkan pasangan sebagai konsekuensi dari hubungan jarak jauh yang 

mereka jalani. 

 

1.5.1.2 Ketidakpastian (Uncertainty) 

Dalam menjalin hubungan percintaan terutama remaja akhir yang 

menjalin hubungan percintaan jarak jauh, ketika pasangannya 

menampakkan perilaku tidak seperti biasanya atau berbeda dari sikap yang 

ia tunjukkan sehari-hari maka dapat memancing suatu pertanyaan dan 

perasaan penarasaan terhadap pasangannya. Di saat salah satu pihak 

menanyakan kejelasan tentang perubahan sikap yang ditunjukkan namun 

tidak memperoleh informasi dan penjelasan dari pasangannya maka akan 

timbul rasa ketidakpastian terhadap perasaan pasangannya. Yang berakibat 

pada kesulitan pasangannya dalam memprediksi atau memahami 

pasangannya yang menampakkan periaku yang tidak biasanya. 

Pada dasarnya, ketidakpastian (uncertainty) merupakan kesulitan 

seseorang dalam memprediksi atau memahami perasaan atau perilaku 

orang lain (Berger dan Calabrese dalam Guerrero 2007, hal. 67).  

Knobloch dan Solomon membagi ketidakpastian menjadi tiga hal, yaitu: 

1. [S]elf uncertainty,merupakan ketidakpastian 
yang dialami oleh seseorang terhadap perasaan 
atau sikapnya sendiri dalam suatu hubungan. 
Misalnya menanyakan pada diri sendiri seberapa 
besar ketertarikan terhadap pasangan atau 
sahabat dalam suatu hubungan. 

2. Partner uncertainty, merupakan ketidakpastian 
yang dialami oleh seseorang terhadap perasaan 
atau perilaku orang lain kepada dirinya dalam 
suatu hubungan. Misalnya seseorang mengalami 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI MEREDUKSI KETIDAKPASTIAN ... PUTRI DAMAYANTI



17 

 

kesulitan dalam memprediksi dan memahami 
perilaku pasangan yang tidak seperti biasanya. 

3. Relationship uncertainty, merupakan 
ketidakpastian yang terjadi dalam sutu hubungan. 
Misalnya seseorang berada dalam kondisi ragu 
mengenai bagaimana kelanjutan hubungan yang 
sedang dijalani dengan pasangan. 
(Knobloch dan Solomon dalam Guerrero 2007, 
hal.67) 
 

Ketidakpastian dialami oleh seseorang ketika orang tersebut 

kekurangan informasi tentang pasangannya, ataupun informasi yang ia 

dapatkan diluar dugaan sehingga mengakibatkan rasa penarasan yang 

berujung pada ketidakpastian. Menurut Berger dan Calabrese, semakin 

banyak informasi yang didapatkan mengenai seseorang, maka akan 

semakin mengurangi rasa ketidakpastian terhadap sesuatu (Berger dan 

Calabrese daam Guerrero 2007, hal. 67).  

Namun, ada juga ketika seseorang telah mendapatkan informasi 

tentang pasangannya tetapi ia tetap mengalami ketidakpastian. Hal ini yang 

merupakan sifat dari ketidakpastian (uncertainty) yang menurut Brashers 

memiliki dua sifat yaitu: 

1. [H]igh uncertainty, yaitu ketika seseorang tidak 
yakin atau merasa insecure tentang 
kemampuannya untuk memprediksi atau 
menjelaskan perilku dan sifat seseorang. 

2. Low uncertainty, yaitu ketika orang tersebut 
sangat yakin ia memahami pasangannya 
sehingga menimbulkan rasa penasaran terhadap 
perubahan sikap yang tidak biasa ditunjukkannya 
(Brashers dalam Guerrero 2007, hal. 67). 
 

Penelitian ini yang difokuskan pada kajian ketidakpastian 

(uncertainty) yang dialami oleh partner atau pasangan. Ketidakpastian 
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yang dialami oleh pasangan remaja akhir terhadap pasangannya 

dikarenakan perbedaan jarak yang kemudian menampakkan perubahan 

sikap yang tidak biasanya terhadap pasangannya. Seperti contohnya, tidak 

lagi menunjukkan perhatiannya, tiba-tiba menghilang dan tidak 

memberikan kabar tentang keberadaannya. Perilaku-perilaku yang tidak 

biasanya ini kemungkinan disebabkan karena dia menyimpan 

permasalahan pribadi dan tidak memberikan informasi yang jelas terhadap 

pasangannya tersebut.  

Perubahan sikap yang tidak seperti biasanya yang ditunjukkan 

tersebut dapat mengakibatkan pasangan mengalami ketidakpastian 

terhadap pasangannya karena mengalami kesulitan dalam memprediksi 

atau memahami perilaku pasangan yang menyembunyikan masalah 

tersebut. Kesulitan tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bisa 

diakibatkan karena kurangnya informasi atau bahkan ia sangat yakin 

mengenai kondisi pasangan yang kemudian menimbulkan rasa penasaran 

berujung pada ketidakpastian. Berdasarkan pada kondisi ini, normalnya 

seorang pasangan akan berusaha mencari informasi mengenai latar 

belakang masalah yang menyebabkan pasangannya menampakkan perilaku 

yang tidak biasanya. Pencarian informasi inilah yang merupakan strategi 

untuk mereduksi ketidakpastian yang dialami dirinya.  

Faktor ketidakpastian (uncertainty) yang dialami oleh sepasang 

remaja akhir yang menjalin hubungan LDR menjadi permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga, dengan pemaparan mengenai 
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definisi dan berbagai faktor yang memicu ketidakpastian dalam menjalin 

hubungan menjadi hal utama sebelum melakukan penelitian yang lebih 

lanjut. 

 

1.5.2 REMAJA (Adolescents) 

1.5.2.1 Remaja Akhir dan Hubungan Percintaan 

Remaja didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang 

membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sedangkan 

yang dimaksud dengan masa remaja akhir adalah masa transisi 

perkembangan antara masa remaja menuju dewasa yang pada umumnya 

dimulai pada usia 17-21 tahun. Hal ini sesuai dengan definisi masa remaja 

menurut Hurlock yang diungkapkan dalam buku karangan Mappiere, 

bahwa rentang usia kehidupan manusia terbagi berdasarkan bentuk 

perkembangan dan pola perilaku yang nampak, dengan begitu masa 

remaja akhir merupakan masa remaja yang memiliki rentang 17-21 tahun 

dan memiliki ciri yang khas (Hurlock dalam Mappiere 1986, hal. 24-25). 

Dalam blognya, Ananda mengungkapkan bahwa remaja yang 

dalam bahasa Inggris yaitu adolescence mempunyai arti “tumbuh menjadi 

dewasa” untuk mencapai “kematangan”, dimana kematangan disini 

mempunyai arti yang luas yaitu mencakup kematangan mental, emosional, 

seksual dan fisik (Ananda 2013). Masa remaja akhir merupakan masa 

terjadinya proses peralihan dari masa remaja awal ke masa dewasa. 

Dimana masa ini merupakan masa penutup dari masa remaja dan tidak 
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berlangsung lama hanya sekali dalam hidup. Pada remaja akhir mulai 

tampak perubahan-perubahan yang dialami baik secara fisik maupun 

psikis. Menurut Soesilowindradini ciri khas yang dimiliki oleh remaja 

akhir antara lain adalah: 

1. [K]estabilan diri yang bertambah. 
Pemuda-pemudi dalam masa ini telah 
menunjukkan kestabilan yang bertambah, 
bilamana dibandingkan dengan dalam masa 
remaja awal. Perubahan ini nampak dalam hal 
minat-minatnya, dalam hal pemilihan jabatan, 
pakaian, rekreasi.  

2. Lebih matang dalam cara menghadapi masalah 
Masalah-masalah yang dihadapi oleh anak 
remaja pada masa ini menyerupai maalah yang 
dihadapi oleh anak remaja dalam masa remaja 
awal, akan tetapi cara-caranya menghadapi 
masalah-masalah adalah lebih matang. 

3. Ikut campur-tangan dari orang dewasa berkurang 
Oleh karena pemuda-pemudi dalam masa ini 
telah lebih matang tingkahnya, telah lebih 
banyak perhatiannya terhadap perencanan dan 
persiapan masa depannya dan tidak bersikap 
menentang lagi terhadap orang dewasa, maka 
orang-orang dewasa tidak terlalu memikirkannya 
dan mengkhawtirkan keadaannya lagi dan tidak 
banyak ikut campur-tangan dengannya. 

4. Ketenangan emosional bertambah 
Pemuda-pemudi dalam masa remaja akhir mulai 
dapat menguasai emosi-emosinya dikarenakan 
mereka lebih mendapatkan kebebasan 

5. Pikiran realistis bertambah 
Oleh karena bertambah pengalamannya dan 
kemampuannya untuk berpikir secara realistis, 
maka anak remaja dalam masa ini dapat melihat 
keadaan dirinya, keluarganya, dan teman-
temannya dengan lebih realistis. Akibatnya dia 
lebih berbahagia tidak menderita karena 
kekecewaan seperti di masa lampau. 

6. Lebih banyak perhatian terhadap lambang-
lambang kematangan 
Anak-anak remaja dalam masa ini ingin 
menunjukkan, bahwa mereka kini telah dewasa 
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dan untuk mencapai hal ini mereka menirukan 
orang-orang dewasa (Soesilowindradini 1987, 
hal. 203-206). 
 

Dalam membangun hubungan dengan orang lain, komunikasi 

internal sangat erat kaitannya dengan hal ini. Dalam komunikasi 

interpersonal, dijelaskan bahwa hubungan yang terjalin diantara dua orang 

memiliki tingkat keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) hubungan 

yang berbeda-beda yang erat kaitannya dengan keintiman (intimacy) dalam 

suatu hubungan. Hubungan antara tingkat keluasan dan kedalaman 

berbanding lurus dengan keintiman yang terjalin. Jika keintiman dalam 

suatu hubungan meningkat, maka tingkat keluasan (breadth) dan 

kedalaman (depth) hubungan interpersonal dapat meningkat. Sebaliknya, 

jika keintiman dalam suatu hubungan menurun, maka tingkat keluasan 

(breadth) dan kedalaman (depth) hubungan interpersonal dapat berkurang 

(DeVito 2004, hal. 272).  

Dari penjelasan tersebut dapat peneliti asumsikan bahwa semakin 

dekat atau intimnya seorang remaja dengan pasangannya maka tingkat 

keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) dari proses komunikasi yang 

mereka lakukan dapat saling berkembang dan mengarah kepada hubungan 

yang lebih luas dan lebih dalam (DeVito 2007, hal. 262). Maka, apabila 

kedekatan (intimacy) antara seseorang yang sedang menjalin hubungan 

percintaan jarak jauh dengan pasangannya mengalami penurunan maka 

keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) hubungan dapat berkurang 
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(DeVito 2004, hal. 253). Apabila hal itu terjadi, ketidakpastian dalam 

suatu hubungan dapat meningkat (DeVito 2004, hal. 272). 

Penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada strategi 

untuk mereduksi ketidakpastian yang dialami oleh remaja akhir yang 

menjalin hubungan percintaan jarak jauh (LDR). Remaja akhir dalam 

perkembangannya, juga mengalami perubahan terhadap minat. 

Soesilowindradini menyatakan bahwa pada masa remaja akhir, mereka 

tidak lagi menampakkan adanya pemujaan terhadap lawan jenis secara 

berlebihan, atau cinta sepintas, bahkan “cinta monyet” seperti yang 

dialami pada saat remaja awal. Pada masa remaja akhir, mereka cenderung 

benar-benar merasakan jatuh hati dan rasa tertarik yang begitu mendalam 

sehingga pikiran dan waktu terpusatkan kepada seseorang yang menawan 

hatinya saja (Soesilowindradini 1987, hal. 217). Dengan demikian, 

individu yang masih berada pada masa remaja akhir seringkali 

menunjukkan kurangnya minat untuk berkelompok dengan teman sebaya, 

akan tetapi ingin berada bersama seseorang yang menarik hatinya. 

(Soesilowindradini 1987, hal. 218). 

Hubungan percintaan yang dialami oleh remaja akhir yang 

seringkali disebut dengan pacaran. Dacey & Kenny mendefinisikan 

pacaran sebagai aktivitas sosial yang memperbolehkan dua orang yang 

berbeda jenis kelaminnya untuk terikat dalam interaksi sosial dengan 

pasangan yang tidak ada hubungannya dengan keluarga (Dacey&Kenny 

2001, hal. 124). Menurut Riana dalam tulisannya yang mengutip dari Rice 
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(1999) yang mendefinisikan pacaran sebagai tugas perkembangan sosial 

remaja yang didasari oleh kebutuhan untuk membangun suatu hubungan 

yang berarti dan memuaskan individu lainnya (Riana 2008). Ketika remaja 

menjalin hubungan percintaan, seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa remaja ingin berada bersama seseorang yang menarik 

hatinya. Dalam hal ini, menandakan remaja telah menemukan sosok yang 

cocok dan sesuai dengan pilihan hatinya, sehingga remaja akhir mulai 

menaruh kepercayaan terhadap sosok yang telah ia pilih. 

Remaja akhir cenderung memiliki ketegangan emosional dimana 

berkaitan dengan masalah-masalah baru yang timbul. Ketegangan 

emosional ini yang kemudian membuat remaja akhir cenderung memiliki 

pengendalian emosional yang matang. Ketika sedang mengalami masalah 

pribadi yang memicu timbulnya ketegangan emosional, remaja akhir 

cenderung menginginkan seseorang yang mempunyai minat dan nilai-nilai 

yang sama, yang dapat mengerti dan membuatnya merasa nyaman, dan 

kepada orang terdekatnya-lah remaja akhir dapat mempercayakan 

masalah-masalahnya yang tidak bisa dibicarakan dengan orang tuanya 

(Hurlock 1980, hal. 215). 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah remaja akhir. 

Dimana mereka mengalami ketegangan emosional dikarenakan faktor 

psikologis perkembangan yang mereka alami. Faktor dimana para remaja 

akhir mengalami proses transisi dari masa remaja awal menuju tahap yang 

lebih dewasa. Sehingga, relevansinya adalah pemaparan mengenai segala 
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hal yang terkait dengan remaja akhir menjadi penting sebelum melakukan 

penelitian ini. 

 

1.5.2.2 Masalah Pribadi yang dialami Remaja 

Masalah pribadi yang dialami remaja merupakan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi 

fisik, keterampilan terkait dengan hubungan dengan lawan jenis, emosi, 

penyesuaian sosial, tugas dan nilai-nilai (retnowati 2008). 

Menurut Hurlock dalam tulisan sofia, Tidak semua remaja dapat 

memenuhi tugas-tugas masa perkembangan dengan baik. Terdapat 

beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas 

tersebut, yaitu: 

1. [M]asalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang 
berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, 
sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian 
sosial, tugas dan nilai-nilai. 

2. Masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat 
status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah 
pencapaian kemandirian, kesalahpahaman atau 
penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya 
hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban 
dibebankan oleh orangtua (retnowati 2008). 

 

Jika ditinjau dari masalah yang timbul pada masa remaja pada 

umumnya, Masalah-masalah yang dialami oleh remaja akhir biasanya 

berbentuk permasalahan internal atau permasalahan pribadi yang lebih 

banyak dan lebih sulit untuk diselesaikan dibandingkan dengan masalah 

yang dihadapi pada masa sebelumnya (Hurlock 1980, hal. 207). 
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Permasalahan yang dialami oleh remaja akhir diselesaikan dengan 

berbagai cara. Informasi yang personal lebih cenderung disembunyikan 

oleh remaja akhir terhadap orang lain atau terhadap pasangannya karena 

terkadang pada saat tertentu dia merasa bisa mengatasi permasalahannya 

sendiri tanpa bantuan orang lain (Hurlock 1980, hal. 208).  

Penyembunyian informasi seputar masalah pribadi yang dialami oleh 

remaja akhir juga bisa saja disebabkan oleh faktor yang menganggap 

bahwa masalah yang dialaminya adalah sesuatu yang sifatnya negatif 

sehingga dia tidak ingin membicarakannya kepada orang terdekatnya 

(DeVito 1997, hal.63).  

Selain itu, menurut Sarwono, salah satu alasan mengapa remaja 

akhir menyembunyikan masalah pribadinya dikarenakan hal tersebut 

terkait dengan fase perkembangan remaja yang saling berlawanan pada 

masa remaja (Sarwono 2007, hal 36). Berdasarkan hal tersebut, menurut 

Guerrero kebutuhan yang saling berlawanan yang dialami remaja, 

membuat mereka ingin dekat dengan orang lain namun di satu sisi ingin 

menjadi seorang yang mandiri. Maka dari itu, ketika sedang mengalami 

masalah, remaja pada dasarnya mempunyai keinginan untuk 

menceritakannya terhadap pasangan. Namun di lain sisi, ia juga ingin 

menyembunyikan masalah mereka karena hal tersebut merupakan hal yang 

dianggap pribadi (Guerrero 2007, hal. 77). 
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1.5.2.3 Perilaku yang Tidak Seperti Biasanya (Unusual Behaviour) 

Sesuai dengan teori uncertainty dimana semakin banyak informasi 

yang diperoleh akan seseorang, maka semakin seseorang akan merasa 

semakin mengetahui dan memahami orang lain (Guerrero 2007, hal.67). 

dalam hal ini adalah semakin banyak remaja akhir yang memiliki 

informasi terhadap pasangannya, maka semakin dia merasa semakin 

memahami pasangannya tersebut. Namun, ketika pasangannya 

menyembunyikan informasi atau penyembunyian masalah pribadi, akan 

tampak jelas jika diamati. Pasangan akan menunjukkan perubahan sikap 

yang tidak seperti biasanya ketika berinteraksi dengannya. Perilaku yang 

tidak seperti biasanya (unusual behavior) dalam hal ini adalah perilaku 

pasangan remaja akhir yang tidak terprediksi sebelumnya dan 

menunjukkan sikap yang berbeda dari kesehariannya. Di samping itu 

perilaku yang tidak biasanya ini menurut Planalp dan Honeycut dapat 

menimbulkan efek “surprising” sehingga berujung ada ketidakpastian 

(Planalp dan Honeycut dalam Guerrero 2007, hal. 74).  

Menurut Planalp dan Honeycut, perilaku yang tidak biasanya dapat 

timbul dari perilaku penyebab ketidakpastian. Perilaku tersebut dapat 

ditunjukkan melalui: 

1. [C]ompeting relationships. Pasangan ingin 
menghabiskan waktu bersama orang lain. 

2. Unexplained loss of contact or closeness. 
Pengurangan kedekatan atau hilang kontak dengan 
alasan yang tidak jelas. 

3. Sexual behavior. Pasangan ingin mencurahkan 
kepeduliannya terhadap lawan jenis. 
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4. Deception. Pasangan memberikan informai yang 
tidak sebenarnya kepada pasanganya atau 
berbohong terhadapnya. 

5. Change in personality/ value. Perubahan perilaku 
personal atau perubahan nilai oleh pasangan 

6. Betraying confidences. Pasangan berkhianat 
dengan membocorkan rahasia diantara mereka. 
(Planalp dan Honeycut dalam Guerreo 2007, 
hal. 73). 

 
   

Ketika dua individu berkomitmen untuk menjalin hubungan yang 

lebih serius, diperlukan adanya keterbukaan (closeness) terhadap 

pasangannya. Dua individu yang menjalin hubungan percintaan merasa 

saling mengenal dan memahami satu sama lain karena adanya keterbukaan 

tersebut. Namun, ketika pasangannya menampakkan perilaku yang bukan 

merupakan kebiasannya, maka akan menimbulkan rasa penasaran 

terhadapnya. Rasa penasaran ini yang menunjukkan bahwa remaja tersebut 

merasa kekurangan informasi terhadap pasangannya. Dalam hal ini remaja 

memperoleh informasi yang kurang jelas dari pasangannya mengenai 

permasalahan pribadi yang dialaminya yang kemudian menampakkan 

perilaku yang tidak biasanya dari pasangannya.  

Dari kondisi yang seperti inilah keinginan untuk memprediksi 

(need for predicbilty) muncul. Remaja tersebut merasa termotivasi untuk 

mencari jawaban terhadap perubahan sikap yang dialami oleh pasangannya 

tersebut. Maka dari itu sebelum melakukan penelitian lebih mendalam 

untuk mencari jawaban tersebut, pemaparan mengenai hal yang memicu 

perubahan sikap yang tidak seperti biasanya pada remaja akhir dibutuhkan 
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agar peneliti dapat memahami dan menjadikannya penunjang dalam proses 

penelitian ini. 

 

1.5.3 Strategi Komunikasi Mereduksi Ketidakpastian 

Ketidakpastian bisa saja timbul dari kurangnya informasi terhadap 

pasangan. Kekurangan informasi terhadap pasangan yang mengalami 

perubahan sikap yang tidak biasanya, memunculkan rasa penasaran 

terhadap diri individu. Dari rasa penasaran tersebut akan meningkatkan 

keinginan untuk memprediksi penyebab pasangan menampakkan 

perubahan sikap yang tidak biasanya. Sehingga, disaat kebutuhan untuk 

memprediksi ini meningkat, maka dia termotivasi untuk mencari informasi 

tentang pasangannya untuk mengurangi rasa ketidakpastian yang terjadi. 

Berikut adalah berbagai strategi mereduksi ketidakpastian yang 

dijelaskan oleh Berger: 

  Strategi untuk mereduksi ketidakpastian diantaranya: 
1. [S]trategi pasif. memusatkan pada perhatian dan 

observasi terhadap perilaku interaksi yang ditujukan 
oleh seseorang. Seperti contohnya,  memperhatikan 
bagaimana orang tersebut berinteraksi dengan orang 
lain, atau bahkan memperhatikan bagaimana orang 
tersebut menggunakan jenis pakaian. Dalam startegi 
ini lebih ditekankan kepada keefektivitasan dan 
informatif ketika mereka berada dalam lingkungan 
informal. 

2. Strategi aktif dalam mereduksi ketidakpastian 
memiliki dua bentuk strategi yang pertama adalah 
strategi dengan tujuan untuk memanipulasi 
lingkungan sosial dalam berbagai cara lalu 
mengobservasi bagaimana orang tersebut bereaksi 
atas manipulasi yang telah diciptakan. Bentuk 
strategi yang kedua ialah dengan melibatkan third 
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parties untuk menanyakan informasi tentang 
seseorang yang bersangkutan. 

3. Strategi interaktif yaitu merupakan upaya 
mereduksi ketidakpastian dengan melibatkan direct 
contact diantara pencari informasi dan target. 
Strategi ini dapat dilakukan dengan bertanya 
(asking question), meningkatkan keterbukaan 
(encouraging disclosure), dan membuat nyaman 
pasangan (relaxing the target). 
(Guerrero 2007, hal. 69-71). 
 

 

Strategi untuk mereduksi ketidakpastian terhadap pasangan bisa saja 

dilakukan dengan satu atau lebih strategi. Dalam hubungan percintaan yang 

dialami oleh remaja akhir yang saling terpisahkan oleh jarak, strategi 

mereduksi ketidakpastian merupakan upaya untuk mencari informasi tentang 

latar belakang masalah yang menyebabkan pasangan menunjukkan perilaku 

yang tidak seperti biasanya. Berdasar pada strategi ini diharapkan remaja akhir 

yang sedang menjalin hubungan percintaan jarak jauh (Long Distance 

Relationship) dengan pasangannya mampu memahami kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi oleh pasangannya serta mampu mereduksi 

ketidakpastian yang timbul olehnya.  

Pemaparan yang lebih mendalam mengenai strategi mereduksi 

ketidakpastian menjadi relevansi yang utama yang menunjang dilakukannya 

penelitian bagaimana melakukan strategi yang efektif bagi mereka para remaja 

akhir pelaku hubungan percintaan jauh. 
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1.6 Metode dan Prosedur Penelitian 

1.6.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan data-data kualitatif sebagai sumbernya. Penggunaan data-

data kualitiatif yang menggunakan pandangan dasar interpretif dan 

fenomenologis ini memfokuskan pada subjek yang akan diteliti. Dimana 

hal-hal yang terkait dengan diri subjek pastinya akan berpengaruh pula 

terhadap penelitian ini. Sehingga, untuk mencari pemecahan masalah dari 

penelitian ini peneliti harus menggunakan metode indepth interview 

terhadap subjek yang bersangkutan.  

Berdasar pada uraian latar belakang yang telah peneliti kemukakan 

sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi 

untuk mereduksi ketidakpastian dalam hubungan percintaan jarak jauh 

oleh remaja akhir 17-21 tahun. Penelitian ini secara mendetail 

menitikberatkan pada strategi apa saja yang digunakan untuk mereduksi 

ketidakpastian perasaan pada remaja akhir 17-21 tahun terhadap perilaku 

pasangannya yang tidak biasanya (unusual behavior) dikarenakan 

menyembunyikan permasalahan pribadi. 

 

1.6.2 Metode dan Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode penelitian studi kasus 

(case study). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus 

adalah berdasarkan Poerwandari yang menyatakan bahwa metode studi 
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kasus membuat peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan 

terintegrasi mengenai interelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus yang 

diangkat (Poerwandari 2007, hal. 125). Kasus yang diangkat dalam hal ini 

berarti fenomena hubungan percintaan jarak jauh oleh pasangan remaja 

akhir yang mengalami ketidakpastian. Tipe penelitian yang digunakan 

adalah tipe penelitan deskriptif. Yang mendeskripsikan suatu fenomena 

sosial secara jelas. Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif 

dikarenakan dalam prosesnya peneliti hanya menggambarkan strategi apa 

saja yang digunakan oleh pasangan percintaan jarak jauh bagi remaja akhir 

17-21 tahun untuk mereduksi ketidakpastian terhadap perilaku 

pasangannya yang menampakkan perilaku yang tidak biasanya (unusual 

behavior). 

 

1.6.3 Sasaran Penelitian 

Remaja akhir (baik perempuan maupun laki-laki) yang masih 

dalam rentang umur 17-21 tahun merupakan sasaran penelitian sekaligus 

informan dari penelitian ini. Selain itu, mereka sedang menjalani 

hubungan percintaan jarak jauh dengan lawan jenisnya selama enam bulan 

hingga lebih dari satu tahun, pernah mengalami ketidakpastian terhadap 

perubahan perilaku yang tidak biasanya (unusual behavior) yang 

ditunjukkan oleh pasangannya dikarenakan menyembunyikan masalah 

internal, dan yang terutama adalah remaja tersebut sudah pernah 
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melakukan strategi mereduksi ketidakpastian dalam suatu hubungan yang 

dijalaninya.  

Alasan peneliti memilih kriteria sepasang remaja LDR yang 

menjalin hubungannya dalam rentang 6 bulan sampai lebih dari 1 tahun 

adalah karena sesuai dengan yang peneliti kemukakan sebelumnya di 

dalam latar belakang masalah. Yaitu terkait dengan tingkat kedalaman dan 

keluasan yang sangat berhubungan dengan tingkat keintiman seseorang. 

Peneliti mengambil asusmsi bahwa semakin lama dua individu yang 

berinteraksi dalam ikatan percintaan. Maka, itu berhubungan pula dengan 

tingkat keintiman hubungan mereka. Selain itu, proses komunikasi 

diantara mereka juga sudah saling berkembang dan mengarah ke hubungan 

yang lebih dalam, sehingga diantara mereka tercipta rasa saling memiliki 

dan memahami pasangannya. Hal ini didukung oleh pernyataan Ananda 

dalam tulisannya yang mengutip penelitian yang dilakukan oleh seorang 

pakar pernikahan yaitu Heather Setrakian. Menyatakan bahwa waktu 

pacaran yang termasuk ke dalam transisi hubungan yang serius, mengenal 

pasangannya lebih dalam adalah rentang waktu 6-14 bulan (Ananda 2011).  

Cara peneliti menemukan informan yang sesuai dengan syarat yang 

telah diajukan adalah melalui proses pertanyaan saringan ketika 

melakukan wawancara. 
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1.6.4 Unit Analisis 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan unit analisis yang berupa narasi-

narasi kualitatif  yang diperoleh dari hasil transkrip wawancara yang 

mendalam (in depth interview) dengan para remaja akhir yang bersedia 

menjadi informan. 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung melalui 

wawancara yang mendalam (in depth interview) dengan selalu berpatokan 

terhadap guaideline interview. Di samping itu peneliti juga menggunakan 

alat perekam (Tape recorder, Handpone, beserta headphone) untuk 

merekam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga, 

peneliti selalu menyipakan note kecil untuk mencatat poin penting ketika 

wawancara berlangsung. 

 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Hasil wawancara yang mendalam diperoleh oleh peneliti dengan informan 

yang terpercaya ditranskrip dan kemudian transkrip tersebut dianalisis dan 

diinterpretasikan untuk menggambarkan bagaimana strategi yang paling 

efektif untuk mereduksi ketidakpastian dalam menjalani hubungan Long 

Distance Relationship oleh remaja akhir 17-21 tahun. Data yang dianalisis 

tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran 
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mengenai strategi mereduksi ketidakpastian perasaan pasangan dalam 

menjalin hubungan percintaan jarak jauh (LDR). Kemudian tahap yang 

terakhir adalah data yang sudah dianalisis dan diinterpretasikan tersebut 

ditarik dalam suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah peneliti kemukakan sebelumnya. 
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