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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi untuk mereduksi 

ketidakpastian pada pasangan long distance relationship yang berbeda 

kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengambilan 

data secara kualitatif. Berdasarkan teori komunikasi yakni teori mereduksi 

ketidakpastian oleh Charles Berger dan Richard Calabrese, peneliti menjabarkan 

mengenai strategi mereduksi ketidakpastian yang digunakan oleh pasangan long 

distance relationship yang berbeda kewarganegaraan dalam mereduksi ketidakpastian 

yang dialami oleh pasangan dalam melaju ke jenjang yang lebih serius. 

Ketidakpastian yang dimaksud disini dibatasi pada ketidakpastian yang dialami oleh 

pasangan dewasa awal (18 – 40 tahun) yang terjadi saat melanjutkan hubungan 

pacaran ke jenjang yang lebih serius. Penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji 

karena dalam hubungan jarak jauh pasangan akan sulit untuk bertatap muka dan 

berinteraksi secara langsung, terlebih lagi dengan pasangan jarak jauh yang berbeda 

kewarganegaraan. Hasil temuan data kemudian dibagi oleh peneliti berdasarkan 

tataran ketidakpastian yang terjadi yakni self uncertainty, partner uncertainty dan 

relationship uncertainty. Melalui penelitian ini, diperoleh hasil bahwa faktor 

ketidakpastian yang dialami oleh informan dibagi menjadi faktor internal dan 

eksternal yang dipengaruhi oleh tahap kedekatan hubungan, adanya pihak ketiga, usia 

dan tingkat kematangan pola pikir, serta faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi. Ketidakpastian ini diatasi oleh informan dengan menggunakan 

strategi pasif dan interaktif. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada strategi mereduksi ketidakpastian dalam 

pasangan long distance relationship yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, manusia seakan dipermudah 



untuk menjalin hubungan dengan individu lain yang berbeda latar belakang sowial 

budaya, tak terkecuali hubungan yang lebih dalam, seperti hubungan percintaan. Hal 

ini dibuktikan dengan penelitian di Amerika Serikat oleh  the center for the study of 

long distance relationships menyebutkan bahwa pasangan long distance relationship 

yang berada dalam tahap pacaran, dilaporkan pada tahun 2005 sebanyak 4,5 juta 

orang, dan meningkat pesat pada tahun 2011, yaitu menjadi 10 juta orang 

(Dharmawijayati 2016:1). 

Tingginya angka pasangan long distance relationship tidak lantas berarti 

hubungan jenis ini berjalan lancar, sayangnya hubungan long distance relationship 

memiliki kecenderungan untuk gagal. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 123 

responden mengenai pacaran jarak jauh yang dilakukan oleh Wolipop secara online, 

diperoleh data bahwa hubungan jarak jauh persentase keberhasilan kurang dari 50%. 

(https://wolipop.detik.com/read/2012/09/04/073937/2007046/852/survei-49-

pasangan-berhasil-menjalani-pacaran-jarak-jauh). 

Berdasarkan kedua penelitian diatas, peneliti mengasumsikan bahwa 

meskipun hubungan jarak jauh saat ini merupakan hal umum yang mudah kita temui, 

namun hubungan jenis ini memiliki kecenderungan untuk gagal. Terlebih apabila 

pasangan long distance relationship memiliki perbedaan yang amat mendasar 

diantara mereka yakni perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan 

memunculkan perbedaan cara pandang, pola pikir, bahasa, persepsi, dan masih 

banyak lagi, yang mana dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan 

percintaan.  

Knobloch and Denise Solomon mengidentifikasi tiga sumber dalam 

ketidakpastian hubungan yakni ketidakpastian pada perasaan mereka dan keinginan 

untuk menjalin hubungan; kedua ketidakpastian berkenaan dengan perasaan orang 

lain pada dirinya; dan yang ketiga adalah ketidakpastian mengenai kejelasan status 

tentang hubungan yang sedang dijalin (Knobloch dan Solomon dalam Damayanti 

https://wolipop.detik.com/read/2012/09/04/073937/2007046/852/survei-49-pasangan-berhasil-menjalani-pacaran-jarak-jauh
https://wolipop.detik.com/read/2012/09/04/073937/2007046/852/survei-49-pasangan-berhasil-menjalani-pacaran-jarak-jauh


2015:9). Melalui pernyataan Knobloch dan Solomon di atas, peneliti membatasi 

ketidakpastian pada penelitian ini ialah pada ketidakpastian yang dirasakan dalam 

menuju jenjang lebih lanjut hubungan pacaran. Hal ini dikarenakan, ketiga sumber 

dalam ketidakpastian diatas memiliki keterkaitan dengan ketidakpastian mengenai 

kelanjutan hubungan ke tahap selanjutnya, yakni pada perasaan mereka, perasaan 

orang lain, dan kejelasan status, yang mana pada umumnya sumber ketidakpastian ini 

dapat ditemui dalam ketidakpastian mengenai kelanjutan hubungan ke tahap 

selanjutnya seperti pernikahan atau pertunangan. 

Komunikasi merupakan syarat mutlak demi terciptanya hubungan yang 

harmonis, terlebih dengan hubungan jarak jauh yang memiliki perbedaan 

kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan perbedaan jarak, waktu, serta latar belakang 

budaya diantara pasangan. Perbedaan ini menjadikan timbulnya ketidakpastian yang 

cukup sering pada hubungan jarak jauh yang berbeda kewarganegaraan. Knobloch & 

Solomon mengatakan bahwa pasangan jarak jauh memiliki kemungkinan yang lebih 

besar untuk mengalami Uncertainty Interpesonal Relationships (Knobloch dan 

Solomon, dalam Sugiarto 2014:2). Uncertainty Interpesonal Relationships sendiri 

berarti ketidakmampuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi 

perilaku dalam interaksi.  

Dalam mengatasi ketidakpastian ini, diperlukan strategi dalam mereduksi 

ketidakpastian yang terjadi. Menurut Berger dan Calabrese, terdapat tiga strategi 

komunikasi yakni strategi pasif, aktif dan interaktif (Berger dan Calabrese dalam 

Guerrero 2007:69-71).Strategi pasif bersifat observasional yakni mengurangi 

ketidakpastian dengan sebatas mengamati sesuatu yang dianggap tidak pasti. Strategi 

aktif merupakan suatu strategi untuk mengurangi ketidakpastian dengan 

menggunakan orang ketiga. Sedangkan strategi interaktif ialah strategi untuk 

mereduksi ketidakpastian dengan mendekati sasaran. 



 Pasangan beda kewarganegaraan amat menarik perhatian peneliti karena 

perbedaan latar belakang budaya dalam setiap individunya. Peneliti merasa tertarik 

untuk melihat strategi mereduksi ketidakpastian yang timbul apabila dihadapkan pada 

kompleksitas budaya. Perbedaan budaya membawa banyak kompleksitas diantara 

pasangan. Bahasa, persepsi, jarak, time-zone, emosi, cara pikir, dan masih banyak lagi 

hambatan dalam menjalin hubungan lintas budaya. Hambatan-hambatan inilah yang 

pada akhirnya banyak menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian dalam hubungan 

yang diatasi oleh strategi mereduksi ketidakpastian oleh Berger dan Calabrese. 

 

PEMBAHASAN 

 Ketidakpastian merupakan hal yang hampir selalu kita alami dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Tak terkecuali dalam suatu hubungan, meski 

hubungan tersebut telah berjalan bertahun-tahun lamanya, namun ketidakpastian 

secara konsisten senantiasa hadir. Terutama apabila terdapat banyak problematika 

dalam hubungan tersebut, salah satunya ialah yang paling mendasar yakni jarak dan 

budaya. Dimana pada keenam pasangan ini terdapat banyak problematika seperti 

jarak, bahasa, time-zone, cara pandang, pola pikir, dan masih banyak lagi. 

Untuk memperoleh data yang bervariasi, peneliti memilih enam pasangan 

informan yang berbeda-beda kewarganegaraan. Peneliti memilih kombinasi pasangan 

yang bervariasi yakni dua pasangan low context culture dan high context culture, dua 

pasangan low context culture dan low context culture, dan dua pasangan high context 

culture dan high context culture. Berikut merupakan profil dari enam informan dalam 

penelitian ini 

 

 

 



 

 

 

Pasangan 1 Daphne Bruyere Ignatius Rieza 

 Prancis Indonesia 

 Low Context Culture High Context Culture 

Pasangan 2 Vania Nita Antoon Meijer 

 Indonesia Belanda 

 High Context Culture Low Context Culture 

Pasangan 3 Bellamita Padmandari Sanjay Bintra 

 Indonesia India 

 High Context Culture High Context Culture 

Pasangan 4 Desak Gede Freiyanka Yuu Okawa 

 Indonesia Jepang 

 High Context Culture High Context Culture 

Pasangan 5 Adelina Grace Angus Robbie De Gierr 

 USA Belanda 

 Low Context Culture Low Context Culture 

Pasangan 6 Franchesica Kidd Ettiene Philip 

 USA Belanda 

 Low Context Culture Low Context Culture 

 

Penelitian ini berfokus pada strategi mereduksi ketidakpastian pada pasangan 

Long Distance Relationship yang berbeda kewarganegaraan. Ketidakpastian ini 

dibatasi pada ketidakpastian yang dialami dalam melanjutkan hubungan ke tahap 

yang lebih serius yakni tahap bertunangan atau pernikahan. Dalam membahas 

mengenai ketidakpastian pada kelanjutan hubungan pacaran ke tahapan yang lebih 

lanjut pada pasangan dewasa awal (18-40 tahun) yang terlibat LDR dengan perbedaan 



kewarganegaraan, maka terlebih dahulu perlu disimak latar belakang pasangan, yakni 

pada masa pendekatan sebelum resmi berhubungan pacaran. Tahapan ini penting 

untuk disimak karena tahapan ini merupakan salah satu tahapan dimana banyak 

ditemui ketidakpastian di dalamnya. 

Melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti, peneliti melihat terdapat tiga 

bentuk ketidakpastian yakni self uncertainty, partner uncertainty dan relationship 

uncertainty.  Ketidakpastian pada tahapan ini disebabkan oleh empat hal yakni karena 

keadaan diri, ketiadaan pernyataan dari pasangan, ketiadaan tatap muka, dan 

ketidakpastian karena masa lalu pasangan. Ketidakpastian yang terjadi pada tahapan 

ini diatasi oleh ke enam informan dengan strategi aktif dan interaktif. 

Sedangkan dalam tahap kelanjutan hubungan ke tahap yang lebih lanjut, 

ketidapastian yang dialami oleh keenam pasangan didominasi oleh self uncertainty 

dan relationship uncertainty yang dirasakan oleh ke enam pasangan. Pada tahapan 

ini, individu telah menunjukkan kejujuran dan keintiman, terdapat keterbukaan dalam 

menunjukkan pikiran dan perasaan dalam tahapan ini.  

Ketidakpastian yang menjadi fokus peneliti ialah ketidakpastian untuk 

melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Havighurst menyatakan mengenai 

tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal dimana salah satu tugas 

perkembangannya adalah mencari dan menemukan calon pasangan hidup (Havighurst 

dalam Marabessy 2008:.3). Peneliti kemudian menguraikan faktor-faktor 

ketidakpastian serta strategi yang digunakan oleh ke enam pasangan dalam gambar 

berikut. 



 

  

Melalui gambar ini, peneliti menguraikan temuan peneliti pada ke enam 

pasangan informan berkenaan dengan ketidakpastian kelanjutan hubungan pacaran ke 

jenjang yang lebih serius. Dalam menentukan strategi untuk mereduksi ketidakpastian 

pada tahapan ini, terlebih dahulu perlu diuraikan faktor-faktor penyebab 

ketidakpastian yang mempengaruhi strategi yang diambil oleh ke enam pasangan. 

 Berdasarkan hasil temuan peneliti, faktor penyebab ketidakpastian pada 

pasangan dalam tahap kelanjutan hubungan pacaran dapat diuraikan menjadi dua 

menurut sumber ketidakpastiannya, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yang dimaksud peneliti dalam bagan ini ialah keadaan atau peristiwa yang 

bersumber dari dalam pasangan itu sendiri di mana hal tersebut menyebabkan 

ketidakpastian dalam diri pasangan, sedangkan faktor eksternal yang dimaksud 

peneliti dalam bagan ini ialah keadaan atau peristiwa yang bersumber dari luar 

pasangan (lingkungan, orang terdekat, dll) di mana hal tersebut menyebabkan 

ketidakpastian dalam diri pasangan. 

Pada tahapan ini, ke enam pasangan mengalami ketidakpastian yang disebabkan 

baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Peneliti melihat hal ini dikarenakan 



pada tahap kelanjutan hubungan pacaran, pasangan telah bersikap jujur dan terbuka 

serta terjalin keintiman diantara pasangan. Pada tahapan ini telah terdapat komitmen 

diantara pasangan. Terlebih pada penelitian ini, seluruh informan telah berhubungan 

pacaran selama lebih dari satu tahun lamanya. Sehingga pada tahapan ini didapati 

lebih banyak faktor ketidakpastian yang tak hanya fokus pada pasangan (faktor 

internal) melainkan juga berfokus pada faktor lingkungan di luar pasangan (faktor 

eksternal). 

Faktor internal yang dialami pada tahapan ini dikarenakan faktor usia dan 

periode lama hubungan, sedangkan faktor eksternal dikarenakan pekerjaan, tempat 

tinggal, ijin orang tua berkenaan dengan tempat tinggal, serta peranan orang tua 

berkenaan dengan agama dan budaya. Peneliti melihat tahapan ini didominasi oleh 

self uncertainty dan relationship uncertainty, meski masih didapati partner 

uncertainty yang terjadi diantara pasangan. Hal ini dikarenakan pada tahapan ini 

pasangan telah cukup mengetahui satu sama lain sehingga hanya sedikit didapati 

ketidakpastian dalam diri pasangan. 

Peneliti menemukan pada tahapan ini ketidakpastian baik dikarenakan faktor 

ekternal maupun internal tidak mempengaruhi strategi yang diambil. Ketidakpastian 

pada tahapan ini diatasi oleh informan dengan menggunakan strategi pasif dan 

interaktif. Tidak didapati strategi aktif yang digunakan oleh informan pada tahapan 

ini. strategi aktif hanya digunakan oleh satu pasangan saja untuk mengatasi 

ketidakpastian dalam hal usia pasangan yang dirasa terlalu dini, tuntutan pekerjaan, 

peran orangtua berkaitan dengan agama, serta periode lama hubungan. sedangkan 

strategi interaktif diterapkan ke lima pasangan lain untuk mengatasi ketidakpastian 

dalam hal pekerjaan, usia diri maupun usia pasangan yang terlalu dini, periode lama 

hubungan, ijin orang tua mengenai tempat tinggal, peran orang tua mengenai agama 

dan budaya, pemilihan tempat tinggal, serta pekerjaan. 



Peneliti tidak menemukan perbedaan yang kontras akibat gender, budaya, 

maupun lama hubungan dalam faktor ketidakpastian yang dialami oleh informan. 

Selain itu, peneliti juga tidak menemukan perbedaan yang signifikan pada strategi 

yang dipilih berkaitan dengan perbedaan gender, budaya, maupun lama hubungan. 

Melalui hasil analisa, peneliti berkesimpulan bahwa dalam memperoleh strategi untuk 

mereduksi ketidakpastian terlebih dahulu perlu diketahu faktor-faktor penyebab 

ketidakpastian. Dalam hal ini, hal-hal yang mempengaruhi pemilihan strategi ialah 

tahap kedekatan hubungan, usia dan tingkat kematangan pola pikir, serta faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi. Kehadiran faktor-faktor ini mempengaruhi pola pikir, 

perilaku, serta pengambilan keputusan oleh setiap individu untuk mereduksi 

ketidakpastian yang terjadi. 

Terdapat variasi dalam strategi yang digunakan oleh setiap pasangan dalam 

mereduksi ketidakpastian pada kelanjutan hubungan ke tahapan yang lebih serius. 

Peneliti menentukan karakteristik pasangan dalam setiap strategi yang digukan yakni 

strategi aktif, pasif, dan interaktif. 

 Strategi Pasif 

Strategi pasif memiliki artian strategi yang digunakan tanpa terlibat langsung 

dengan orang lain. Strategi ini cenderung terbatas pada pengamatan belaka. Strategi 

ini banyak ditemui pada pasangan yang mengalami ketidakpastian pada kelanjutan 

hubungan ke tahap yang lebih serius. Melalui hasil wawancara, peneliti menemukan 

bahwa hanya pasangan tiga yang menggunakan strategi ini dalam mereduksi 

ketidakpastian mengenai kelanjutan hubungan. Pasangan tiga yang menggunakan 

strategi pasif memiliki kecenderungan belum merasa siap dengan kelanjutan 

hubungan, dilakukan oleh pihak pria, memiliki latar belakang keluarga dan budaya 

yang kuat, serta memiliki factor ketidakpastian yang tak dapat diselesaikan oleh 

keduanya seperti orangtua dan usia. 

Sehingga salah satu karakteristik dari pasangan yang menggunakan strategi 

ini ialah pasangan yang masih belum merasa siap akan komitmen ini, baik 



dikarenakan oleh faktor internal maupun eksternal.  Informan 3B mengaku 

menggunakan strategi ini karena masih belum merasa yakin akan dibawa kemana 

hubungannya kelak dengan informan 3B. Dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti informan 3B menunjukkan ketidak siapan akan kelanjutan hubungan 

“Our relationship is not really stable, but we will see. If we’re still together 

in two or three years, we will need a serious discussion.” (Informan 3B) 

“hubungan kami tidak terlalu stabil, tapi kita akan melihat. Apabila kami 

masih bersama dalam dua atau tiga tahun, kita akan membutuhkan diskusi 

yang serius.” (Informan 3B) 

Melalui hasil tersebut, terlihat kebingungan bagi informan 3B dalam arah 

kelanjutan hubungan. Informan 3B melihat bahwa jika keduanya masih bersama 

beberapa tahun dari sekarang, maka Ia akan melakukan langkah yang lebih serius 

yakni berdiskusi. Namun, hingga saat ini informan 3B merasa tidak siap dan tidak 

yakin akan hubungan keduanya (relationship uncertainty) 

Tak sampai disitu saja, strategi pasif digunakan oleh pasangan dengan 

ketidakpastian yang dirasa tidak mampu untuk diselesaikan oleh keduanya baik 

ketidakpastian dalam faktor internal dan eksternal. Ketidakpastian yang dialami oleh 

pasangan tiga ialah berupa ketidakpastian mengenai budaya, pekerjaan, orangtua, 

agama, serta usia. Seperti yang telah dibahas dalam subab sebelumnya, ketidakpastian 

dirasa oleh keduanya bukan merupakan ketidakpastian yang dapat diselesaikan oleh 

keduanya secara internal, melainkan ketidakpastian yang harus pula diselesaikan 

dengan pihak eksternal yang dalam hal ini ialah keluarga. Sedangkan ketidakpastian 

internal yang dialami oleh keduanya ialah berkenaan dengan usia dan periode lama 

hubungan, dimana tak ada yang dapat keduanya lakukan mengenai hal ini selain 

menunggu dan mengamati.    

“well, I want to discuss all of this with her. But since the problem is mostly 

doesn’t come from us, I think I need to solve it by myself first before discuss 

it with her.” (Informan 3B) 

“well, aku ingin mendiskusikan semua ini dengannya. Tapi karena sebagian 

besar permasalahan tidak datang dari kami, kurasa aku perlu 



menyelesaikannya sendiri sebelum mendiskusikan dengannya.” (Informan 

3B) 

Ketidakpastian eksternal dialami oleh pasangan tiga karena latar belakang 

budaya dan keluarga yang mengakar dengan kuat, sehingga mengakibatkan setiap 

keputusan, terutama keputusan besar yang dalam hal ini ialah komitmen menuju 

langkah hubungan yang berikutnya. Mengaku berasal dari keluarga India yang 

konservatif, Informan 3B merasakan keraguan dalam melanjutkan hubungan ke tahap 

berikutnya karena persyaratan dalam agama, budaya, serta orang tua. Menurut 

informan 3B, orang tua keduanya tak akan menyetujui hubungan pacaran ini, terlebih 

keduanya memiliki agama yang berbeda, serta terdapat batasan berupa kasta yang 

masih diterapkan oleh keluarga informan 3B. 

Menurut hasil wawancara, ketidakpastian ini cenderung dilakukan oleh pihak 

pria. Pria memiliki sifat yang agresif, tidak emosional, objektif, logis, dominan, 

ambisius (Rosenkrantz, dkk. dalam Sears, dkk., 1992 dalam Marabessy 2016:3). 

Peneliti melihat, informan 3B menunjukkan sifat logis dan tidak emosional, sifat 

informan cenderung sabar serta tidak meledak-ledak. Dikarenakan sifat ini, peneliti 

melihat bahwa karakter pria menjadikan strategi ini merupakan strategi yang dipilih 

dalam mengatasi ketidakpastian ini. 

 Dikarenakan oleh beberapa ketidakpastian ini, informan 3B lebih memilih 

untuk menggunakan strategi pasif berupa mengamati dan menunggu waktu yang 

tepat. Informan juga cenderung untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan 

pasangan, sehingga strategi pasif diterapkan oleh informan 3B dalam mengatasi 

ketidakpastian yang terjadi. 

 

 

 Strategi Aktif 

Strategi aktif merupakan strategi yang dilakukan tanpa terlibat langsung 

dengan pihak terkait, melainkan dengan menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini, 

pihak ketiga dapat berupa orang terdekat maupun perangkat yang digunakan untuk 



mereduksi ketidakpastian. Strategi aktif tidak ditemui pada strategi yang digunakan 

untuk mereduksi ketidakpastian pada pasangan dalam melanjutkan hubungan ke 

tahap yang selanjutnya. Ketidakpastian ini banyak ditemui dalam ketidakpastian yang 

terjadi sebelum melakukan hubungan pacaran yakni pada tahap pendekatan antara 

pasangan. 

Strategi aktif pada masa sebelum berpacaran digunakan oleh pasangan 

dengan karakteristik, belum lama melakukan pendekatan, mengenal dan mampu 

mengorek informasi melalui pihak ketiga, terjadi pada tataran partner uncertainty, 

serta cenderung dilakukan oleh pihak wanita dalam budaya konteks tinggi.  

 

 Strategi Interaktif 

Strategi interaktif ialah strategi paling efektif dalam mengumpulkan informasi 

(Redmond 2015:18). Strategi interaktif ditemui oleh peneliti berada dalam tahapan 

ketidakpastian pada kelanjutan hubungan ke tahap yang lebih serius. Strategi 

interaktif merupakan strategi yang melibatkan secara langsung dua individu yang 

bersangkutan. Strategi ini mencakup bertanya secara langsung, berdiskusi, maupun 

menggunakan kode-kode atau berbicara dengan topic sejurus untuk dapat mengurangi 

ketidakpastian yang terjadi. 

Strategi ini ditemui dalam berbagai ketidakpastian baik pada tataran self 

uncertainty, partner uncertainty, maupun relationship uncertainty. Dalam 

menggunakan strategi ini peneliti tidak melihat adanya kecenderungan baik dalam 

gender maupun budaya. Strategi ini merupakan strategi yang paling sering digunakan 

oleh pasangan dalam mengatasi ketidakpastian berkenaaan dengan faktor internal 

maupun eksternal. 

Strategi ini pula yang digunakan oleh lima dari enam pasangan yang 

merupakan informan dari peneliti. Karakteristik dari pasangan yang menggunakan 

strategi ini ialah terdapat kemantapan akan pasangan, terdapat kematangan emosi 



dalam melanjutkan tahapan hubungan ke tahap yang lebih serius, serta ditemui 

kecenderungan bagi pasangan untuk melakukan strategi interaktif berupa 

membicarakan secara langsung dengan pasangan. Pada tahapan ini tidak ditemui 

pasangan yang menggunakan kode-kode atau pembicaraan yang bersifat memancing 

seperti pada tahapan sebelum berpacaran atau masa pendekatan. 

Strategi interaktif menjadi pilihan bagi pasangan dimana telah didapati 

perasaan nyaman, keintiman, bahkan kesediaan dan kerelaan untuk membangun masa 

depan bersama. Strategi interaktif yang digunakan ini cenderung dipengaruhi oleh 

kesiapan akan satu sama lain serta kematangan emosi pasangan dalam merencakan 

kelanjutan hubungan ke tahap yang lebih serius. 

 

KESIMPULAN 

 Mengacu pada rumusan masalah yakni strategi apa yang digunakan oleh 

pasangan long distance relationship yang berbeda kewarganegaraan untuk mereduksi 

ketidakpastian pada kelanjutan jenjang hubungan pacaran ke arah yang lebih serius, 

peneliti menemukan bahwa strategi yang digunakan oleh enam pasangan informan 

adalah strategi pasif dan interaktif. Melalui hasil penelitian, dapat dijumpai 

karakteristik pasangan dalam setiap strategi yang digunakan yakni strategi pasif dan 

interaktif. 

Strategi pasif banyak ditemui pada pasangan yang mengalami ketidakpastian 

pada kelanjutan hubungan ke tahap yang lebih serius. Pasangan yang menggunakan 

strategi pasif memiliki kecenderungan belum merasa siap dengan kelanjutan 

hubungan, dilakukan oleh pihak pria, memiliki latar belakang keluarga dan budaya 

yang kuat, serta memiliki faktor ketidakpastian yang tak dapat diselesaikan oleh 

keduanya seperti orangtua dan usia. 



Strategi lain yang ditemukan oleh peneliti untuk mereduksi ketidakpastian 

pada kelanjutan hubungan ke tahap yang lebih serius ialah strategi interaktif. 

Karakteristik dari pasangan yang menggunakan strategi ini ialah terdapat kemantapan 

akan pasangan, terdapat kematangan emosi dalam melanjutkan tahapan hubungan ke 

tahap yang lebih serius, serta ditemui kecenderungan bagi pasangan untuk melakukan 

strategi interaktif berupa membicarakan secara langsung dengan pasangan. 

 Dalam menentukan strategi untuk mereduksi ketidakpastian pada tahapan ini, 

terlebih dahulu perlu diuraikan faktor-faktor penyebab ketidakpastian yang 

mempengaruhi strategi yang diambil oleh ke enam pasangan. Berdasarkan hasil 

temuan peneliti, faktor penyebab ketidakpastian pada pasangan dapat diuraikan 

menjadi dua menurut sumber ketidakpastiannya, yakni faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang dialami pada tahapan ini dikarenakan faktor usia dan 

periode lama hubungan, sedangkan faktor eksternal dikarenakan pekerjaan, tempat 

tinggal, ijin orang tua berkenaan dengan tempat tinggal, serta peranan orang tua 

berkenaan dengan agama dan budaya. Peneliti melihat tahapan ini didominasi oleh 

self uncertainty dan relationship uncertainty, meski masih didapati partner 

uncertainty yang terjadi diantara pasangan. 

Peneliti menemukan pada tahapan ini ketidakpastian baik dikarenakan faktor 

ekternal maupun internal tidak mempengaruhi strategi yang diambil. Melalui hasil 

penelitian, peneliti tidak menemukan perbedaan yang signifikan pada strategi yang 

dipilih berkaitan dengan perbedaan gender, budaya, maupun lama hubungan. Peneliti 

berkesimpulan bahwa hal-hal yang mempengaruhi pemilihan strategi ialah tahap 

kedekatan hubungan, adanya pihak ketiga, usia dan tingkat kematangan pola pikir, 

serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Kehadiran faktor-faktor ini 

mempengaruhi pola pikir, perilaku, serta pengambilan keputusan oleh setiap individu 

untuk mereduksi ketidakpastian yang terjadi. 
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