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BAB 2 

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN 

 

2. 1 Karakteristik Remaja Akhir dalam Rentang Umur 17-21 tahun 

 Setiap manusia  dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami suatu proses 

transisi menuju tahap dewasa. Tahapan tersebut adalah tahapan masa remaja. 

Masa remaja merupakan tahap perkembangan transisi yang membawa individu 

dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Kata remaja sendiri berasal dari kata latin 

yaitu, adolescentia yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah 

adolescence merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kata remaja. 

Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas, mulai dari kematangan mental, 

emosional, sosial, dan juga fisik. Hal ini dijelaskan oleh Piaget dalam buku 

karangan Hurlock, yang menyatakan bahwa  masa remaja secara psikologis 

merupakan usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia 

dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua 

melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak (Piaget dalam Hurlock 1980, hal 206). 

 Tahap perkembangan individu yang sedang dalam masa remaja mengalami 

perubahan mulai dari bentuk fisik hingga mencapai perubahan emosional yang 

kerap kali tidak stabil. Keadaan lingkungan dan bagaimana seorang remaja 

beradaptasi dengan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tugas perkembangan 

seorang remaja. Perubahan fisik, terutama pada perubahan emosional yang 

dialami oleh individu dalam masa remaja terdapat garis pemisah yang 
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membedakan. Yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Dimana menurut 

Hurlock dalam buku karangan Mappiare menggolongkan masa remaja awal 

berlangsung kira-kira dari tiga belas atau empat belas tahun sampai tujuh belas 

tahun. Sedangkan masa remaja akhir berlangsung mulai dari tujuhbelas tahun 

sampai dua puluh satu tahun (Hurlock dalam Mappiare 1982, hal.25). Yang 

menjadi ciri khas individu yang sedang berada dalam masa remaja awal ialah 

ketidakstabilan keadaan perasaan dan emosi. Menurut Granville Stanley Hall 

dalam buku karangan Mappiere menyebutkan bahwa dalam masa remaja awal, 

individu memiliki perasaan yang sangat peka, remaja mengalami badai dan topan 

dalam kehidupan perasaan dan emosinya. Dimana keadaan semacam ini 

diistilahkan sebagai “Storm and stress” (Hall dalam Mappiere 1982, hal 32). 

 Sedangkan individu dalam masa remaja akhir memiliki perbedaan dari 

gejala perubahan fisik maupun emosional yang dialami pada individu dalam masa 

remaja awal. Pada rentangan usia masa remaja akhir yaitu kira-kira tujuh belas 

sampai dua puluh satu tahun, telah terjadi proses penyempurnaan pertumbuhan 

fisik dan perkembangan aspek-aspek psikis yang telah dimulai sejak masa-masa 

sebelumnya (Mappiere 1982, hal. 36). Pada masa remaja akhir ini individu mulai 

berada pada tahap kematangan yang mengarah kepada tahap perkembangan yang 

selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini individu sudah mengarah 

pada kesempurnaan untuk mencapai kematangan menuju proses dewasa. Dimana 

tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan aspek-aspek psikis dan sosial terus 

berlangsung hingga pada tahap masa dewasa awal. 
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 Ciri-ciri khas yang dialami oleh individu dalam tahap masa remaja akhir dan 

dengan jelas membedakannya dengan masa remaja awal yaitu, 

 

1. [S]tabilitas mulai timbul dan meningkat 
 Dalam masa remaja akhir ini terjadi keseimbangan tubuh dan 
anggota badan, panjang dan besar yang berimbang. Demikian 
pula stabil dalam minat-minatnya; pemilihan sekolah, jabatan, 
pakaian, pergaulan dengan sesama ataupun lain jenis. Sama 
halnya dengan sikap-pandang mereka. Stabilitas disini 
mengandung pengertian bahwa mereka relatif tetap atau mantap 
dan tidak mudah berubah pendirian. 
2. Citra diri dan sikap pandangan yang lebih realistis 
Pada masa remaja akhir pandangan negatif yang dialami pada 
masa remaja awal sepperti rendah, kurang, jelek, telah 
berkurang. Remaja telah menilai dirinya sebagaimana adanya, 
menghargai miliknya, keluarganya, orang-orang lain seperti 
keadaan sesungguhnya. 
3. Menghadapi masalahnya secara lebih matang 
Masalah-masalah “wajar” yang dihadapi remaja pada masa ini 
relatif sama dengan masalah yang dihadapi dalam masa 
remaja awal. Perbedaannya terletak pada cara mereka 
menghadapi masalah tersebut. pada masa remaja akhir, 
individu menghadapi suatu masalah dengan lebih matang. 
Kematangan itu ditunjukkan dengan usaha pemecahan 
masalah yang dihadapi. Langkah-langkah pemecahan 
masalah, mengarahkan remaja akhir pada tingkah laku yang 
lebih “well adjusted”, lebih dapat menyesuaikan diri dalam 
banyak situasi lingkungan dan situasi perasaan-perasaan 
sendiri. adanya usaha-usaha pemecahan masalah secara lebih 
matang dan realistis merupakan produk dari kemampuan pikir 
remaja akhir yang telah lebih sempurna dan ditunjang oleh 
sikap pandangan yang lebih realistis. Yang pada akhirnya 
diperoleh perasaan yang lebih tenang (Mappiere 1982, hal  38-
40). 
 

 Hal lain yang menjadi ciri khas dari individu dalam masa remaja akhir 

adalah perkembangan seksual yang dialami oleh mereka. Organ-organ seksual 

mereka mulai berkembang dan kelenjar-kelenjar seks dalam keadaan matang yang 
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diikuti dengan perkembangan hormon seksual yang menandakan telah 

sempurnanya tubuh. Keadaan psikis pada remaja akhir, juga mendapat perngaruh 

dari berkembangnya organ seksual dan hormon dalam tubuh mereka. Keadaan 

psikis yang berpengaruh kuat adalah minat remaja akhir terhadap lawan jenis 

kelamin. Mereka remaja akhir, menurut Mappiere, telah mengadakan pola-pola 

kencan yang lebih serius dibandingkan dengan masa remaja awal mereka. Mereka 

memilih pasangan kencan dan romansa yang akan ditetapkannya sebagai teman 

hidup (Mappiere 1982, hal 77). Maka dari itu, individu dalam masa remaja akhir 

mulai memiliki perasaaan jatuh hati terhadap lawan jenisnya. Tidak hanya 

memiliki perasaan jatuh hati melainkan seperti terikat “tali-cinta” yang kuat. 

 Begitu pula dengan perkembangan pribadi, sosial, dan moral yang dialami 

individu dalam masa remaja akhir. Dijelaskan oleh E.L Kelly dalam buku 

karangan Mappiere, bahwa dalam masa remaja, keadaan pribadi, sosial dan moral 

remaja akhir berada dalam periode yang kritis atau “critical period” (Kelly dalam 

Mappiere 1982, hal. 89). Dalam periode yang kritis individu masa remaja akhir 

memiliki kpribadian tersendiri yang akan menjadi pegangan (falsafah hidup) pada 

tahap dewasa. Hal yang penting dalam perkembangan pribadi, sosial, dan moral 

remaja akhir yang perlu mendapat perhatian adalah: 

1. [M]asa remaja akhir merupakan masa yang kritis bagi 
pembentukan kepribadiannya. Dalam artian kritis yang 
disebabkan karena sikap, kebiasan, dan pola perlakuan 
sedang dimapankan.  
2. penerimaan dan penghargaan secara baik orang-orang 
sekitar terhadap diri remaja, mendasari adanya pribadi yang 
sehat, citra diri yang positif dan adanya rasa percaya diri 
remaja. 
3. kemampuan mengenal diri sendiri disertai degan adanya 
usaha memperoleh citra diri yang stabil, mencegah 
timbulnya tingkah-laku yang over kompensasi ataupun 
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proyeks; sekaligus dapat menanamkan moral positif dalam 
diri remaja akhir (Mappierre 1982, hal. 92-93). 

  

Terkait dengan hal pemenuhan kebutuhan khas remaja, secara umum 

kebutuhan tersebut seringkali bersangkutan dengan kebutuhan psikologis-

sosiologis yang mendorong remaja bertingkah laku yang khas. Garrison dalam 

buku karangan Mappiere menjelaskan bahwa terdapat 7 perangkat kebutuhan khas 

remaja yaitu; 

 1. [k]ebutuhan akan kasih sayang, terlihat adanya sejak 
masa yang lebih muda  dan menunjukkan berbagai cara 
perwujudan selama remaja 

 2. kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam 
kelompok merupakan hal yang sangan penting, sejak 
remaja “melepaskan diri” dari keterikatan keluarga dan 
berusaha memantapkan hubungan-hubungan dengan 
teman lawan jenis. 

 3. kebutuhan untuk berdiri sediri yang dimuai sejak usia 
lebih muda (remaja awal). Menjadi sangat penting 
selama masa remaja; manakala remaja dituntut untuk 
membuat berbagai pilihan dan mengambil keputusan. 

 4. kebutuhan untuk berprestasi menjadi sangat penting 
dan pasti seirama dengan pertumbuhannya secara 
individual mengarah pada kematangan atau 
kedewasaan. 

 5. kebutuhan akan pengakuan dari orang lain sangat 
penting, sejak mereka bergantung dalam hubungan 
teman sebaya dan penerimaan teman sebaya. 

 6. kebutuhan untuk dihargai dirasakannya berdasarkan 
pandangan atau ukurannya sendiri yang menurutnya 
pantas bagi dirinya (sesuai dengan kenyataan), dan 
menjadi bertambah penting seirama dengan 
pertambahan kematangan. 

 7. kebutuhan memperoleh falsafah hidup yang utuh 
terutama nampak dengan bertambahnya kematangan 
(kedewasaan), untuk mendapatkan ketetapan dan 
kepastian, remaja memerlukan beberapa petunjuk yang 
akan memberikannya dasar dan ukuran dalam membuat 
keputusan-keputusan. Falsafah hidup-lah yang 
berperanan untuk itu (Garrison dalam Mappiere 1982, 
hal 152-153). 
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 Pemenuhan kebutuhan khas remaja tersebut dirasa sangat penting dalam 

proses perkembangan hidupnya. Jika kebutuhan-kebutuhan psikologis dan 

sosiologis dapat terpenuhi secara seimbang, maka keseimbangan dan keutuhan 

integrasi pribadi juga didapatkan. Namun jika kebutuhan khas remaja tidak dapat 

terpenuhi, maka yang terjadi adalah tidak ada kepuasan dalam hidup seorang 

remaja; mudah frustasi, serta terhalang dan terhambatnya pertumbuhan serta 

perkembangan sikap positif terhadap lingkungan masyarakat dan dirinya; 

sehingga menjadi orang yang tidak berarti dalam hidup. 

Bentuk kebahagiaan yang dicapai pada individu remaja akhir adalah 

individu dalam masa remaja akhir terpenuhi kebutuhannnya akan kasih sayang, 

penerimaan oleh sekitarnya, dan untuk berprestasi merasa berbahagia. Jadi, 

individu dalam masa remaja akhir dikatakan berbahagia jika mereka dapat 

mengadakan penyesuaian dengan baik dengan sekitarnya, dirinya sendiri dan 

Tuhan. Dia dapat memberi dan menerima kasih sayang dan tidak bercita-cita 

melebihi kemampuannya (Soesilowindradini 1987, hal. 219). 

 

2.2 Fenomena Long Distance Relationship di Indonesia 

Kehidupan yang dialami setiap individu memiliki satu fase penting dalam 

tahap menuju kedewasaaan. Salah satunya adalah fase dimana individu mulai 

tertarik terhadap lawan jenis. Fase ini merupakan tahapan dimana individu 

berusaha untuk menjalani kehidupannya dengan mencari pasangan hidup. Wujud 

dari rasa tertarik terhadap lawan jenis ini kemudian disalurkan dalam bentuk 
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menjalin komitmen atau biasa disebut juga dengan berpacaran. Ketika berpacaran, 

individu saling menyalurkan rasa afeksinya terhadap pasangan mereka. Komitmen 

yang sudah disepakati bersama oleh individu dalam berpacaran dapat di uji ketika 

mereka dihadapi dengan fenomena Long Distance Relationship (re: LDR).  

Fenomena LDR atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai pacaran 

jarak jauh ini semakin popular terjadi di Indonesia. Keadaan geografis Indonesia 

yang sangat luas pun mendukung fenomena ini semakin berkembang. Namun, 

pada dasarnya LDR tidak hanya dibatasi dengan perpisahan dalam satu wilayah 

atau daerah saja. Fenomena LDR juga bisa dipisahkan bahkan antar negara. 

Karena ada faktor yang mendukung mereka harus menjalani LDR. Yaitu 

diantaranya tuntutan atau keinginan tiap individu untuk melakukan perkembangan 

demi pendidikan, pekerjaan, dan karir mereka. Yang menuntut untuk menjalankan 

tugas tersebut di luar daerah asalnya. Mereka yang menjalin hubungan percintaan 

terpaksa untuk bersedia menjalin hubungan percintaan jarak jauh atau LDR. 

Fenomena LDR ini juga semakin popular di kalangan anak muda atau remaja. 

Tahun ajaran baru, dimana sudah saatnya remaja meneruskan pendidikannya ke 

tingkat perguruan tinggi. Mereka yang menjalin hubungan percintaan dan ingin 

meneruskan pendidikan di luar daerah asalnya pada akhirnya melakukan 

hubungan LDR dengan pasangannya di daerah asal. 

 Fenomena LDR ini menjadi semakin popular juga seiring dengan 

perkembangan teknologi berupa internet dan gadget dengan berbagai fitur yang 

canggih. Terutama internet, yang membuat menjalin hubungan LDR menjadi 

lebih mudah untuk dijalani oleh sepasang kekasih. Karena dengan hadirnya 
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internet terlebih dengan dilengkapi dengan hadirnya berbagai gadget yang 

dilengkapi dengan fitur yang canggih mempermudah pasangan LDR untuk 

berkomunikasi.  Sehingga tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menjalin 

suatu hubungan percintaan. Berkaitan dengan hal tersebut, hadir juga berbagai 

aplikasi yang dapat membuat sepasang kekasih LDR tetap bisa keep in touch 

dengan pasangannya di daerah asal.  

Seperti contohnya, aplikasi media sosial dengan mengandalkan fitur chat 

dilengkapi juga dengan video call yaitu skype, face time, LINE, whatsapp, dll. 

Aplikasi-aplikasi tersebut dapat dengan mudah untuk digunakan untuk tetap 

menjaga komunikasi diantara pasangan LDR. Disamping itu, dengan adanya 

internet ini bahkan tidak menghalang mereka, karena untuk mengakses berbagai 

aplikasi tersebut tidak memerlukan biaya. Asalkan gadget yang mereka miliki 

terhubung dengan koneksi internet. Dengan adanya internet yang memudahkan 

pasangan LDR untuk berkomunikasi ini, membuat hubungan yang mereka jalani 

dapat tetap harmonis. Mereka tetap bisa menjaga keharmonisan dan keromantisan 

hubungan lewat dunia maya yang menghubungkan mereka. Maka dari itu, 

semakin popularnya fenomena LDR terjadi, istilah cyber romance sudah tidak 

asing lagi di dengar. 

 Hadirnya fenomena LDR ini membuat para bloggers sering membuat 

tulisan di blog mereka dengan tema LDR. Seperti menceritakan pengalaman LDR 

yang dialami oleh diri mereka, tips untuk menjalani LDR, bahkan membuat 

tulisan tentang konsep LDR sendiri. Berikut adalah beberapa contoh bloggers 

dengan tulisan mereka mengenai LDR: 
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Gambar 2.1 Blog yang di tulis oleh Ilham tentang konsep LDR 

Sumber: http://www.ilhamsliterature.com 

 

Gambar 2.2 Blog mengenai pengalaman LDR oleh Mufti  

Sumber: http://www.diatamimuftia.wordpress.com 

 Tidak hanya di blog saja, bahkan berkaitan dengan teknologi tersebut 

banyak juga situs-situs website yang dibuat sengaja diperuntukkan bagi mereka 
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yang menjalankan LDR dengan pasangan mereka. Situs ini dibuat sebagai 

komunitas dimana mereka dapat berbagi pengalaman, tips dan atau menjadi 

wadah untuk berkonsultasi dengan sesama pasangan yang menjalin LDR. Salah 

satu website yang penulis temukan yaitu, www.fambooks.com. Berikut adalah 

tampilan dari situs tersebut: 

 

 

Gambar 2.3 Situs Khusus Pasangan LDR 

Sumber: http://www.fambooks.com/couples.htm 

 

Berbagai bentuk pengalaman LDR yang dialami oleh sepasang kekasih, 

didukung dengan banyaknya blog dan aplikasi tersebut semakin membuktikan 

bahwa maraknya fenomena LDR di kehidupan nyata. Bahkan masih berkaitan 

dengan dunia maya, fenomena LDR ini membuat mereka yang menjalaninya 

sering mencurahkan perasaannya di dunia maya. Seperti dalam media sosial, 
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Twitter. Bisa diketahui lewat pencarian tweet mengenai LDR. Dengan 

menggunakan hashtag LDR, banyak sekali tweet mengenai perjuangan mereka 

saat menjalin hubungan jarak jauh dengan pasangannya. Bahkan ada pula account 

twitter yang sengaja diciptakan dimana isinya adalah tweet-tweet seputar LDR. 

Berikut adala tampilannya: 
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Gambar 2.4 Hasil pencarian dengan menggunakan #LDR di Twitter 

Sumber: http://twitter.com 
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 Begitu maraknya fenomena LDR di kehidupan nyata, mendukung industri 

media untuk membuat berbagai produk media dengan bertemakan pacaran jarak 

jauh atau LDR. Mulai banyak bermunculan novel-novel yang bertemakan 

percintaan jarak jauh, buku-buku tips mengenai LDR, film, bahkan lagu-lagu 

dengan tema percintaan jarak jauh. Terutama di Indonesia, banyak sekali produk-

produk media yang diciptakan karena maraknya fenomena LDR yang terjadi. 

Seperti contohnya dalam novel, terdapat beberapa penulis yang sengaja membuat 

novel dengan tema hubungan percintaan jarak jauh. Yaitu: 
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Gambar 2.5 Beberapa novel dengan tema LDR 

Sumber: http://google.com 

 

Tidak hanya novel saja, bahkan terdapat lagu-lagu yang dinyanyikan oleh 

artis yang sedang popular dengan bertema pada hubungan percintaan jarak jauh. 

Seperti lagu dengan judul “LDR” yang dinyanyikan Raissa Andriana, “Tunggu 

Aku” yang dinyanyikan oleh band popular asal Indonesia yaitu Andra n the 

backbone, bahkan band legendaris Dewa 19 juga menciptakan lagu dengan tema 

percintaan jarak jauh yaitu dengan judul “kangen”. Selain lagu, ternyata film-film 

drama percintaan juga banyak lahir karena adanya fenomena ini. Seperti salah 

satu contohnya adalah film pendek karya rumah produksi “The Grim Film” 

dengan judul film yaitu “The Long Distance Relationship”. Merupakan film 

pendek yang menceritakan kisah tentang sepasang kekasih yang cintanya 

terhalang oleh jarak tetapi mereka tetap memutuskan untuk bertahan dan menjalin 

hubungan lewat long distance relationhip. 
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Gambar 2.6 Film pendek karya The Grim Film dengan tema Long 

Distance Relationship 

Sumber: http://www.youtube.com 

 

Berbagai produk media yang diciptakan dengan bertemakan Long 

Distance Relationship ini membuktikan bahwa fenomena pasangan yang menjalin 

LDR sudah semakin marak dan semakin popular. Ketika dua individu 

memutuskan untuk menjalin LDR, maka jarak bukanlah halangan untuk tetap 

menjaga keharmonisan hubungan tersebut. Bahkan membuat mereka menjadi 

lebih dewasa, karena mampu menyingkirkan ego demi menjaga keharmonisan 

hubungan mereka. 
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2.3 Remaja dan Percintaan Jarak Jauh 

 Percintaan yang dialami oleh individu dalam masa remaja akhir 

merupakan salah satu proses perkembangan hidup yang semua orang pasti 

melewatinya. Konteks percintaan yang remaja akhir alami merupakan bagian dari 

perkembangan minat individu dalam masa remaja akhir. Berbeda pada masa 

remaja awal, minat mereka terhadap lawan jenis memang sudah muncul. Namun, 

masih pada tahap percintaan monyet. Minat terhadap perasaan cinta terhadap 

lawan jenis pada masa remaja akhir mulai berkembang dan semakin diperkuat. 

Dalam bukunya, Mappiere menjelaskan bawha remaja akhir tidak lagi mulai 

menampakkan pemujaan terhadap lawan jenis secara berlebian, dan “cinta-

monyet”-pun tidak nampak lagi. Mereka benar-benar telah terpaut hatinya pada 

seorang lawan jenis, mereka saling merindukan sehingga pergaulan kelompok 

besar teman sebaya menjadi agak mengendor. Bentuk percintaan pada masa 

remaja akhir sudah mejajaki pada tahap yang lebih serius dimana komunikasi dan 

interaksi lebih efektif seiring dengan perkembangan tingkat kedewasaan yang 

dialami oleh individu dalam masa remaja akhir. 

 Rasa tertarik terhadap lawan jenis pada masa remaja akhir, terkadang 

terasa begitu mendalam sehingga pikirannya hanya terpusat pada seseorang yang 

menawan hatinya saja. Soesilowindradini menyatakan bahwa ada berbagai bentuk 

jenis perminatan terhadap lawan jenis pada masa remaja akhir, salah satu 

diantaranya yaitu, “going steady”. Dalam hal ini seseorang telah mengadakan 

pilihan benar-benar, dan tidak lagi berganti-gantu pasangan secara cepat. Namun 

demikian, masih dapat dibedakan juga antara dua macam cara anak remaja 
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mengadakan jenis pergaulan ini. Ada yang bersifat “non-commitment” yang 

sifatnya tidak mengikat suatu hubungan, namun terdapat rasa saling menyinta, 

merindukan akan tetapi belum ada kepastian bahwa hubungan mereka akan 

dilanjutan dengan pernikahan. Ada pula yang dinamakan “commitment” dimana 

jenis hubungannya diarahkan dan ditujukan pada pernikahan, sehhingga lebih erat 

dan disertai pengertian yang lebih mendalam (Soesilowindradini 1987, hal. 218-

219). 

 Pada penelitian ini, bentuk percintaan yang lebih serius yang menjadi 

fokus dari kajian penelitian. Remaja akhir yang menjalin hubungan percintaan 

dengan lawan jenisnya sudah saling memiliki “sense of belonging” diantara 

keduanya. Perasaan cinta yang mendalam yang kemudian terjalin dengan 

frekuensi yang lama menjadi buktinya. Salah satu bentuk percintaan adalah 

dengan menjalin hubungan pacaran jarak jauh. Pacaran jarak jauh ini seperti yang 

telah dikemukakan sebelumnya, merupakan hubungan yang terjalin oleh dua 

individu yang terpisahkan oleh jarak maupun waktu. Intensitas mereka untuk 

bertemu tidak sesering dengan intensitas mereka yang menjalin hubungan tanpa 

adanya jarak yang memisahkan. Dalam artian masih berada pada satu wilayah 

yang sama dan bisa ditempuh jika ingin melakukan pertemuan. 

 Remaja akhir yang menjalin hubungan percintaan jarak jauh sudah 

mencapai pada tahap perkembangan menuju kedewasaan. Karena dengan 

menjalin hubungan percintaan jarak jauh, memiliki banyak hambatan dan 

rintangan hanya untuk menjaga stabil dan harmonisnya hubungan yang mereka 

jalin. Sangat jelas, pada saat menjalin hubungan percintaan yang memiliki 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI MEREDUKSI KETIDAKPASTIAN ... PUTRI DAMAYANTI



18 

 

perbedaan jarak maupun waktu, masing-masing dari mereka harus bisa 

menyingkirkan ego yang mereka miliki. Hal ini ditunjang dengan melihat 

karakteristik remaja akhir yang telah dikemukakan sebelumnya. Yaitu, sudah 

berfikir realistis dan lebih banyak menaruh perhatian terhadap lambang-lambang 

kematangan.  

 Remaja akhir yang menjalin hubungan LDR, jelas memiliki tingkat 

keluasan dan kedalaman yang erat sehingga hubungan interpersonal yang mereka 

jalin memiliki keintiman yang tinggi. Dibuktikan dengan lamanya frekuensi 

mereka menjalin hubungan tersebut. Faktor kedekatan yang mereka miliki 

menciptakan rasa saling memahami dan mengerti pasangannya. Teori equilibrium 

juga menunjang berhasilnya percintaan jarak jauh yang dijalin remaja akhir. 

Dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa keintiman dan jarak interpersonal 

yang dimiliki sangat beragam variasinya. Semakin besar keintiman yang 

diciptakan maka semakin dekat pua jarak interpersonal yang memisahkan. 

Sebaliknya semakin renggang keintiman, maka jarak yang memisahkan pun 

semakin besar (Argyle & Dean dalam DeVito 2007, hal. 179). Teori ini 

merupakan hal yang menjadi bukti bahwa mereka remaja akhir yang menjalin 

hubungan percintaan dapat mengatasi jarak yang memisahkan mereka dan 

membuat hubungan yang mereka jalin tetap harmonis dan stabil.  

 Namun, pada dasarnya mereka masih berada pada masa remaja akhir. 

Dimana tidak dipungkiri masih terdapat masalah-masalah baru terkait dengan 

tugas perkembanganya. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan kondisi 

mereka yang sedang menjalin LDR dengan pasangannya mereka memiliki 
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berbagai reaksi terhadap permasalahan baru tersebut. individu dalam masa remaja 

akhir juga memiliki ketegangan emosional dimana muncul reaksi terhadap 

masalah akibat ketegangan emosional tersebut sesuai dengan karakteristik remaja 

akhir jika dihadapkan dengan suatu masalah. 

 Yang kemudian muncul disaat mereka yang menjalin hubungan percintaan 

jarak jauh dihadapkan pada kondisi pasangan yang sedang mengalami ketegangan 

emosional adalah timbulnya keingingan untuk memprediksi perilaku pasangan 

yang mengalami permasalahan baru tersebut. Keinginan untuk memprediksi 

didapatkan karena telah munculnya ketidakpastian terhadap pasangan mereka. 

Individu dalam masa remaja akhir cenderung bersikap dewasa ketika dihadapi 

dengan permasalahan baru akibat ketegangan emosional yang dialami. Mulai dari 

tidak meluapkan emosional secara langsung, namun memilih untuk memendam 

dan memikirkan sendiri solusinya sebelum menceritakannya kepada orang 

terdekat. Dari hal seperti itu menciptakan suatu tantangan bagi mereka individu 

dalam masa remaja akhir untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian yang dia 

alami terhadap pasangannya. 

 

2.4 Unusual Behaviour Karena Permasalahan Pribadi yang Disembunyikan 

 Individu pada masa remaja akhir tidak dipungkiri memiliki ketegangan 

emosional akibat permasalahan baru yang ia temui. Permasalahan tersebut bisa 

saja terjadi dan berkaitan dengan situasi dan kondisi di berbagai lingkungan 

sekitarnya. Mereka para remaja akhir yang sedang dihadapi oleh permasalahan 

tersebut tidak sepenuhnya dapat mengatasi masalah dengan baik. Masalah pribadi 
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ataupun masalah khas remaja yang timbul diselesaikan dengan berbagai cara. 

Menurut Hurlock, masalah-masalah yang dialami oleh remaja akhir biasanya 

berkaitan dengan masalah pribadi yang lebih kompleks (Hurlock 1980, hal. 207). 

Penyelesaian atas masalah yang dialami oleh remaja akhir acap kali disimpan 

sendiri sampai menemukan solusi yang tepat. Namun, hal itu-lah yang memicu 

timbulnya perubahan sikap oleh mereka. Sikap yang ditimbulkan adalah sikap 

yang tidak seperti biasanya seperti sehari-hari dilakukan. Masalah khas remaja 

akhir yang memiliki masalah dan bersifat personal lebih cenderung untuk 

disembunyikan. Sesuai dengan pemaparan Mappiere dalam bukunya, menyatakan 

bahwa satu diantara sikap yang kuat dalam masa remaja akhir adalah tertutup 

terhadap orang dewasa khususnya terhadap peecahan persoalan-persoalan yang 

dihadapi. Hal ini timbul tersebab keinginan mereka untuk menentukan sikap dan 

keinginan untuk menjadi independen serta memecahkan persoalan-persoalan-nya 

sendiri (Mappiere 1982, hal 83). 

 Hal ini ditunjang pula pada salah satu sifat dalam suatu hubungan yang 

dijelaskan oleh Little john, bahwa dalam menjalin hubungan terdapat aktifnya 

pemilah-milahan informasi yang akan disampaikan oleh pasangan (Littejohn 

2005, hal. 210). Bahwa adanya dynamic tension dalam hubungan interpersonal 

yang dapat mendorong individu untuk mengkomunikasikan apa yang sedang 

terjadi terhadap dirinya namun disatu sisi juga terdapat dorongan untuk tetap 

menyimpan masalah pribadi nya dan tidak membagikan informasi kepada orang 

lain. juga didukung dengan pernyataan DeVito yang menyatakan bahwa semakin 
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pribadi dan semakin negatifnya suatu informasi maka semakin kecil kemungkinan 

informasi tersebut diungkapkan (DeVito 1997, hal. 63). 

 Permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu dalam masa remaja 

akhir tidak diungkapkan terhadap pasangan dapat mengakibatkan perubahan sikap 

yang tidak biasanya. Itu berarti bahwa permasalahan tersebut sangat bersifat 

personal sehingga ia menutupinya dan tidak mengungkapkan terhadap pasangan. 

Di pihak yang lain dengan adanya perubahan sikap tersebut mengarah pada 

ketidakpastian dan kebutuhan untuk memprediksi apa yang terjadi terhadap 

pasangannya semakin meningkat. Ketika perubahan sikap yang tidak biasanya 

terjadi maka muncullah kecenderungan terganggunya komunikasi diantara 

mereka. Sehingga ketidakpastian di salah satu pihak pun terjadi. Ketidakpastian 

dalam hal ini adalah ketidakpastian terhadap pasangannya yang berperilaku tidak 

seperti biasanya. Jika perilaku yang tidak seperti biasanya terus-menerus terjadi 

tanpa adanya pengungkapan terhadap pasangan, maka akan timbul efek masalah 

hubungan percintaan jarak jauh yaitu terganggunya komunikasi diantara mereka. 

Yang pada akhirnya bisa saja menimbulkan kesalahpahaman karena pihak lain 

memprediksi pasangangannya dengan berdasarkan pada kurangnya informasi 

tentang apa yang terjadi. Maka, yang timbul adalah efek dari ketidakpastian 

terhadap pasangan yang mengarah pada renggangnya hubungan yang terbina, 

bahkan bisa mengalami deterioritation. 
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