
BAB II 

TEMUAN PENELITIAN TENTANG PROSES KOMUNIKASI UNTUK 

MEMPERTAHANKAN HUBUNGAN BERPACARAN 

 

Hubungan berpacaran merupakan bentuk dari komunikasi antarpribadi yang 

dikategorikan dalam intimate relationship yang dijalin oleh hampir setiap manusia di berbagai 

kalangan. Lazimnya, hubungan berpacaran terbentuk melalui proses pendekatan untuk saling 

mengenal dan mengetahui kekurangan serta kelebihan dari masing – masing individu. 

Pendekatan tersebut dapat terjalin karena adanya proses komunikasi yang terus berkembang ke 

arah yang lebih intim. Hubungan berpacaran berawal dari terjalinnya komunikasi antarpribadi 

secara berkelanjutan hingga orang – orang yang terlibat dalam komunikasi antarpribadi tersebut 

menemukan kecocokan. Kecocokan tersebut mulai muncul dari melakukan perkenalan sebagai 

tahap di awal hubungan, berlanjut pada tahap dimana masing - masing individu mulai muncul 

ketertarikan untuk mengenal lebih intim, hingga muncul perasaan suka dan nyaman sehingga 

masing – masing melakukan keterbukaan diri, dan pada akhirnya semakin merasa cocok untuk 

saling berkomitmen menjalin hubungan berpacaran.    

Hubungan berpacaran diharapkan dapat membentuk hubungan yang positif, dapat 

membangun, serta mendukung satu sama lain yang didasari oleh rasa saling suka sehingga 

terbentuk hubungan intim yang romantis. Namun, hubungan berpacaran yang diharapkan 

menjadi langkah positif untuk berlanjut ke tahap pernikahan, saat ini seringkali hubungan 

berpacaran tidak selalu berjalan dengan harmonis. Hal tersebut dikarenakan konflik yang muncul 

di setiap hubungan. Konflik memang tidak dapat dihindari dalam hubungan berpacaran, 

tergantung bagaimana mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut dapat mengatasi dan 



mengelola konflik secara tepat. Pengelolaan konflik yang tepat dan efektif dapat mengurangi 

kemunduran hubungan yang dapat mengakibatkan hubungan tersebut berakhir.    

Pada bab ini akan menjelaskan temuan penelitian dengan menggunakan metode 

pendekatan fenomenologi. Dimana pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini digunakan 

untuk menggambarkan pengalaman yang dialami oleh informan mengenai proses komunikasi 

untuk mempertahankan hubungan berpacaran. Pengalaman informan akan dijelaskan melalui 

deskripsi tekstural dan deksripsi struktural. Penelitian ini dilakukan pada informan sebanyak 6 

orang yang merupakan 3 pasang kekasih dan sedang menjalin hubungan berpacaran lebih dari 1 

tahun lamanya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap ketiga pasang kekasih 

tersebut, telah dilakukan pemilahan dengan tujuan untuk mengurangi hal – hal yang kurang 

relevan dari penelitian ini. Sehingga peneliti mengelompokkan menjadi beberapa tema seperti di 

bawah ini : 

1. Proses komunikasi pasangan dalam menjalin hubungan berpacaran 

2. Upaya yang dilakukan pasangan dalam mempertahankan hubungan berpacaran 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1 

Identitas Informan 

No Informan Usia 

Tempat 

tinggal 

Pekerjaan 

1. 

Pasangan 

1 

Widya Martha 

Ratnasari 

(Informan 1) 

22 Pati Mahasiswi 

Hasan Fuad 

(Informan 2) 

23 Pati Mahasiswa 

2. 

Pasangan 

2 

Yolanda 

Pramudita 

(Informan 3) 

22 Kudus Mahasiswi 

Robbi Eka 

Ariawan 

(Informan 4) 

22 Kudus Mahasiswa 

 

 

3. Pasangan 3 

Amelia Devi 

Prasanti 

22 Jakarta Mahasiswi 



(Informan 5) 

Hutomo Yoga 

(Informan 6) 

22 Bogor Mahasiswa 

 

 

 

 

2.1 Deskripsi Tekstural 

 

2.1.1 Proses Komunikasi Pasangan dalam Menjalin Hubungan Berpacaran 

a. Pasangan Pertama 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan 1 dan informan 2 

telah menjalin hubungan berpacaran selama 4 tahun hingga sekarang. Proses 

pendekatan telah dialami oleh pasangan ini melalui chatting BBM. Awalnya, 

hubungan mereka hanya sebatas junior dan senior dalam satu sekolah yang sama sejak 

SMP hingga SMA. Keduanya mengaku bahwa sebelumnya tidak mengenal satu sama 

lain walaupun mereka duduk di sekolah yang sama. Hingga pada akhirnya informan 1 

dan 2 sama – sama melanjutkan kuliah di Universitas Diponegoro, namun jurusan 

yang diambil berbeda. Komunikasi yang mereka lakukan melalui chat BBM tersebut 

membuat keduanya menjadi terbiasa berinteraksi. Informan 1 mengaku bahwa ia yang 

memulai untuk melakukan chatting dengan informan 2 dengan alasan ingin 

menanyakan kabar sahabat dari informan 2. Dimana, lelaki tersebut merupakan 

mantan kekasih dari informan 1. Informan 2 menjelaskan bahwa sebelumnya ia tidak 

mengetahui bahwa informan 1 merupakan mantan kekasih sahabatnya sendiri. 



Berawal dari hal tersebut, kedekatan mereka semakin intim karena keduanya mengaku 

mengalami kenyamanan untuk saling curhat. Berikut cuplikan wawancara dari 

informan 1 

 

”Awalnya aku iseng ngechat dia lewat BBM sampe ngerasa nyaman 

dan akhirnya saling  curhat”. 

 

Setelah terbiasa dan melakukan komunikasi secara intens, keduanya 

memutuskan untuk saling bertemu secara langsung. Pertemuan tersebut berawal ketika 

informan 2 mengajak informan 1 untuk makan malam bersama. Alasan informan 2 

berani untuk mengajaknya makan bersama yaitu karena ada rasa penasaran bagaimana 

sikap informan 1 ketika bertemu secara langsung dengan dirinya.  

Pada saat pertemuan pertama, keduanya mengaku masih merasa canggung 

untuk saling berkomunikasi secara langsung. Namun, hal tersebut perlahan dapat 

teratasi karena semenjak pertemuan pertama, mereka semakin sering berinteraksi 

bersama secara langsung. Misalnya, informan 2 mengantar informan 1 untuk 

berangkat kuliah, menonton film bersama, hingga informan 1 menemani informan 2 

untuk tanding futsal. Keduanya menjelaskan bahwa pada masa – masa itu mereka 

merasa semakin nyaman dan kedekatan yang mereka alami semakin intim. Padahal, 

pada saat itu antara informan 1 dan informan 2 sedang memiliki teman lawan jenis 

yang sedang dekat dengan mereka. Namun, keduanya saling nyaman dan semakin 

membuka diri karena  adanya kecocokan diantara mereka. Berikut cuplikan 

wawancara yang dijelaskan oleh informan 1. 



”Setiap hari kita selali intens chattingan, jadi mulai merasa nyaman 

dan ngerasa cocok.” 

 

 

Masa pendekatan yang dijalin selama 6 bulan menurut informan 1 merupakan 

waktu yang cukup lama untuk dapat mengenal informan 2 secara mendalam. 

Komunikasi yang terus berkembang ke arah yang lebih intim membuat keduanya 

semakin dekat. Hingga informan 1 merasa ia sudah menjadi milik dari informan 2. Hal 

tersebut dirasakan oleh informan 1 karena sikap informan 2 yang selalu menunjukkan 

ketertarikannya. Menurut informan 1 ia selalu mendapatkan perhatian hingga 

membuat informan 1 mengabaikan lelaki yang sedang dekat dengannya sebelum dekat 

dengan informan 2. Hingga pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2014 keduanya 

resmi menjalin hubungan berpacaran. Berikut cuplikan wawancara yang dijelaskan 

oleh informan 2. 

“Pendekatan yang cukup lama, semakin membuat kita merasa cocok dan 

nyaman satu sama lain.”  

Penantian yang cukup lama sempat membuat informan 1 merasa gelisah. Ia 

mengaku khawatir jika tidak ada kepastian yang diberikan oleh informan 2. Namun, 

informan 2 memiliki alasan mengapa ia tidak terburu – buru untuk memberikan 

kepastian pada informan 1, dikarenakan ia sedang menempuh tugas akhir. Dimana, ia 

berkomitmen untuk menyelesaikan tugas akhirnya terlebih dahulu sebelum menjalin 

hubungan dengan informan 1. Setelah informan 2 sudah dinyatakan lulus dan terlepas 

dari urusan perkuliahan, ia menyatakan cintanya dengan informan 1. 



Pada masa awal hubungan tersebut berlangsung, keduanya mengaku tidak 

pernah ada perselisihan apa – apa di antara mereka. Informan 2 menjelaskan jika ada 

perselisihan, itu merupakan masalah – masalah sepele yang bisa diatasi dengan cepat 

oleh keduanya. Proses komunikasi yang terbentuk pada pasangan pertama ini baik – 

baik saja. Keduanya berkomunikasi secara intens. Dimana keduanya saling memberi 

kabar mengenai aktivitas yang akan dijalaninya. Keterbukaan diri pada mereka masih 

tampak, sehingga jarang terjadi kebohongan di antara mereka. Berikut cuplikan hasil 

wawancara dari informan 1. 

“Saling berkomunikasi dan saling terbuka menurutku jadi kunci utama 

biar nggak konflik terus.” 

 

Seiring berjalannya waktu, masing – masing dari pasangan ini saling 

mengenalkan pasangannya kepada keluarga. Semenjak itu kedekatan mereka dengan 

keluarga pasangan menjadi hubungan yang akrab. Seperti yang dikatakan oleh 

informan 1 bahwa respon yang diberikan oleh keluarga informan 2 yaitu baik dan 

sangat ramah. Justru informan 2 mengaku telah diberikan nasihat – nasihat kepada 

keluarga pasangannya untuk dapat menjaga hubungan dengan informan 2 secara baik. 

Tidak hanya mengenal orang tuanya saja, informan 2 juga mengenalkan pasangannya 

dengan keluarga besarnya. Sehingga keterbukaan dalam keluarga sangat menonjol. 

Berikut cuplikan hasil wawancara dari informan 2. 

”Alhamdulillah saling kenal sama keluarga masing – masing, dan 

sampai sekarang menjalin hubungan yang baik.” 

 



Informan 2 juga menjelaskan bahwa ia berkenalan dengan keluarga dari 

informan 1. Ia mengaku awalnya ketika pasangannya meminta untuk berkunjung ke 

rumah, ia merasa sungkan dan tidak percaya diri. Namun, pada akhirnya informan 2 

dapat memenuhi permintaan pasangannya dan mendapatkan respon yang baik pula 

dari keluarga informan 1. 

b. Pasangan Kedua 

Informan 3 dan 4 telah menjalin hubungan berpacaran selama 7 tahun hingga 

sekarang. Hubungan berpacaran pada pasangan kedua ini mulai terjalin pada tahun 

2011. Dimana keduanya sedang duduk di bangku SMP di sekolah yang sama. 

Informan 3 mengaku bahwa di awal ia mengenal informan 4, tidka memiliki hubungan 

secara khusus. Bahkan kedekatan mereka hanya sebatas teman satu kelas saja. Sikap 

informan 3 yang merupakan wanita yang cuek dan pendiam ini, membuat ia dan 

informan 4 tidak sering melakukan komunikasi. Kedekatan mereka terjadi ketika 

keduanya terlibat dalam satu organisasi yang sama. Berikut cuplikan wawancara yang 

dijelaskan oleh informan 3. 

  

“Karena sama – sama tergabung dalam organisasi OSIS jadi sering 

komunikasi dan bertugas bareng.” 

 

Masa pendekatan yang cukup lama yaitu selama 2,5 tahun diakui oleh 

informan 4 bahwa ia kesulitan untuk menaklukan hati informan 3. Informan 4 

mengaku semenjak ia masuk dalam satu organisasi OSIS di sekolah, membuat 

perhatiannya beralih pada informan 3. Sehingga muncul ketertarikan untuk melakukan 

pendekatan yang lebih intim. Seiring berjalannya waktu, respon baik telah diberikan 



oleh informan 3 ketika informan 4 terus melakukan upaya pendekatan tersebut. Mulai 

dari berangkat dan pulang sekolah berasama – sama, mengerjakan tugas bersama, serta 

rutin melakukan chatting  melalui BBM. Berikut cuplikan wawancara yang dijelaskan 

oleh informan 4. 

“Dapetinnya susah karena tipe cewek yang cuek. Pendekatannya 

hampir 2,5 tahun, tapi akhirnya direspon dengan baik dan makin 

deket” 

 

Masa pendekatan tersebut digunakan bagi mereka untuk saling mengenal 

karakter dan sifat masing – masing. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin 

merasa ada kecocokan dan kenyamanan. Sehingga membuat informan 3 memberi 

respon dan timbal balik ke arah yang positif. Keterbukaan pada masa itu sudah mulai 

muncul. Hingga akhirnya informan 4 menyatakan cintanya melalui chatting BBM. 

Mereka resmi menjalin hubungan berpacaran paa tanggal 11 Maret 2011.  

Di awal hubungan mereka tidak pernah memikirkan hubungan ke arah yang 

serius. Karena pada saat itu mereka masih berada pada usia yang labil, maka hubungan 

mereka hanya sebatas suka sama suka. Informan 3 menjelaskan bahwa 2 tahun 

pertama dalam hubungan mereka, belum ada hal yang membuatnya harus berfikir 

mengenai hubungan serius hingga ke pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu 

hingga masuk tahun kelima, informan 3 semakin yakin bahwa pasangannya dapat 

membawa ke jenjang pernikahan. Berikut cuplikan wawancara dengan informan 3. 

“Pikiran buat nikah baru ada di belakangan tahun kelima. Komitmen 

aja dulu kalo hubungan ini dijalanin dengan serius.” 

 



Proses komunikasi yang dijalani oleh pasangan kedua ini merupakan 

komunikasi yang berkembang ke arah positif. Dimana dalam waktu yang cukup lama, 

keduanya bisa saling mengenal pribadi masing – masing secara lebih mendalam. 

Mereka mengaku tidak pernah mengalami lost contact atau merasa bosan dengan 

pasangan. Komunikasi selalu dilakukan oleh keduanya dan saling mempertahankan 

hubungan agar tidak terjadi pemutusan hubungan diantara mereka. Upaya – upaya 

yang dilakukan oleh keduanya agar menjaga hubungan yaitu dengan mulai 

mengenalkan pasangan pada keluarganya masing – masing. Berikut cuplikan 

wawancara dengan informan 3.  

 

“Saling kenal sama keluarga masing – masing. Jadi semuanya 

serba terbuka.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pasangan Ketiga 

Hubungan yang dijalin oleh pasangan ketiga ini selama 3 tahun hingga 

sekarang berawal pada tanggal 5 Agustus 2015. Kedekatan mereka berawal ketika 

keduanya terlibat dalam UKM Zona Kampus Universitas Diponegoro dan sering 

melakukan tapping bersama. Ketika mereka melakukan pendekatan, antara keduanya 

sedang memiliki pasangan masing – masing. Namun, hal tersebut tidak menghalangi 

keduanya untuk menjadi semakin intim dan saling terbuka. Keterbukaan tersebut 



tampak ketika keduanya saling bercerita mengenai masalahnya dengan pasangan 

masing – masing.  

Pada perkenalan pertama, keduanya mengaku tidak memiliki ketertarikan 

untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Mereka hanya sama – sama ada dalam 

UKM Zona Kampus tersebut dan tidak pernah berkomunikasi secara intim. Ketika 

terbiasa untuk melakukan liputan bersama, keduanya terbawa suasana yang 

mengharuskan mereka untuk menjadi partner kerja. Berikut cuplikan wawancara yang 

dijelaskan oleh informan 5. 

 

“Sama – sama tergabung di UKM Zona Kampus dan sering liputan 

bareng sampai udah nyaman jadi partner berdua.”  

 

 

 

 

Hingga pada akhirnya antara informan 5 dan informan 6 mengalami pemutusan 

hubungan dengan kekasihnya masing – masing. Kedekatan diantara mereka juga 

semakin intim. Hal tersebut terlihat bahwa keduanya sudah melakukan kegiatan – 

kegiatan di luar urusan UKM yang mereka ikuti. Misalnya pergi makan berdua, 

menonton film, dan saling curhat satu sama lain. Sehingga keterbukaan diri pada 

keduanya semakin tampak. Berikut cuplikan wawancara dengan informan 5. 

 

“Makin deket karena ngerasa nyambung dan nyaman buat saling 

curhat soal apapun. Kita juga jadi sering pergi berdua.” 

 

Kedekatan mereka membuat keduanya saling merasa cocok satu sama lain. 

Informan 5 mengaku ia menyukai cara informan 6 pada saat melakukan pendekatan 

secara khusus dengannya. Dengan cara memberi perhatian – perhatian lebih seperti 



mengingatkan makan, mengingatkan untuk beribadah, dan lain – lain. Pada awalnya, 

informan 5 masih merasa belum ada ketertarikan, namun dengan melihat perubahan 

sikap dari informan 6 yang semakin menunjukkan perhatian, ia semakin merasa suka.  

Informan 5 menjelaskan alasan ia menyukai kekasihnya itu bahwa ia menyukai 

cara pasangannya mendekatinya yang penuh kejutan dan romantis. Alasan lain yaitu 

ketika diajak berdiskusi hal apapun informan 6 selalu memiliki solusi yang cerdas. 

Menurut informan 5, pasangannya itu merupakan lelaki yang sesuai dengan 

kriterianya, yang mampu diandalkan dalam hal apapun. Selama ia menjalin hubungan 

berpacaran dengan  informan 6, ia menyadari bahwa cukup banyak prinsip – prinsip 

serta pandangan yang satu pemikiran mengenai hidup diantara mereka. 

Sejak awal hubungan terjalin, keduanya sudah memiliki tujuan bahwa 

hubungan ini harus mengarah pada hal yang positif. Dimana mereka menginginkan 

hubungan ini dapat diandalkan dan dapat dibawa ke hubungan yang lebih serius. Masa 

pacaran ini digunakan unutuk saling mengenal lebih dekat mengenai sikap dari diri 

masing – masing. Informn 5 dan informan 6 juga  mengaku dengan pengenalan sikap 

secara mendalam akan membuat diri mereka menjadi semakin yakin untuk menjadi 

pasangan hidup. Keduanya juga mengaku bahwa mereka sering melakukan diskusi dan 

bertukar pikiran mengenai pandangan hidup ke depan. Berikut cuplikan wawancara 

dengan inforamn 6. 

“Kita sepemikiran dan satu prinsip soal hidup. Dari awal pacaran 

udah saling berkomitmen buat jalan ke arah yang serius.” 

 



Namun, informan 5 menjelaskan walaupun banyak sikap – sikap yang ia sukai 

dari pasangannya, tetapi terdapat sikap yang membuat informan 5 tidak suka. Ia 

menjelaskan bahwa pasangannya merupakan orang yang introvert. Dimana, informan 

6 ini merupakan lelaki yang cuek dengan lingkungan sekitar dan cenderung tidak 

peduli dengan orang – orang yang tidak begitu dikenal olehnya. Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan sikap informan 5 yang lebih menyukai dunia luar dan 

banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perbedaan sikap tersebut terkadang 

memunculkan konflik diantara mereka.  

2.1.2 Upaya yang Dilakukan Pasangan Untuk Mempertahankan Hubungan  

a. Pasangan Pertama 

Pada pasangan pertama yang sudah menjalin hubungan berpacaran selama 3 

tahun ini sering terjadi konflik atau perselisihan. Konflik mulai tampak ketika usia 

hubungan mereka memasuki tahun kedua. Dimana, konflik yang sering terjadi yaitu 

masalah kesalahpahaman serta masalah waktu untuk bertemu secara langsung. 

Seringkali informan 1 meminta untuk bertemu dengan informan 2, namun selalu ada 

alasan yang membuat mereka tidak dapat bertemu. Berikut cuplikan wawancara 

dengan informan 1. 

“Setiap aku ajak ketemu, dia sering menolak dengan alasan lagi 

sibuk mencari lowongan pekerjaan” 

 

Informan 1 mengaku persoalan minimnya waktu untuk bertemu secara 

langsung kerap terjadi. Hal tersebut membuat informan 1 merasa jengkel dan kecewa, 

sedangkan menurut informan 2 hal tersebut tidak perlu dijadikan masalah. Perbedaan 



tersebut yang menjadi pemicu amarah di antara keduanya. Keduanya mengaku ketika 

terjadi perselisihan yang disebabkan oleh waktu, konflik berlangsung tidak cukup 

lama. Hanya membutuhkan waktu satu hari untuk menyelesaikannya. Upaya yang 

dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara informan 2 mengakui 

kesalahannya dan meminta maaf. Serta memberikan janji bahwa ia akan menemui 

pasangannya dalam waktu dekat. Berikut cuplikan wawancara yang dijelaskan oleh 

informan 2.  

“Aku minta maaf dan berusaha menghibur dia biar amarahnya 

mereda. Setelah itu, aku buat janji sama dia bakal ngajak pergi” 

 

Setelah berupaya untuk meminta maaf dan berjanji untuk mengajaknya pergi, 

informan 1 langsung memaafkan kekasihnya sehingga konflik tidak berlangsung lama 

walaupun konflik seperti itu dapat terulang kembali. Emosi yang tidak stabil dari 

informan 1 juga acapkali menjadi pemicu konflik di antara mereka. Informan 2 

menjelaskan bahwa ia seringkali jengkel karena informan 1 tiba – tiba melampiaskan 

amarahnya tanpa sebab yang pasti. Terkadang kesabaran informan 2 tidak dapat 

ditahan lagi sehingga ia membalasnya dengan emosi pula. Berikut cuplikan 

wawancara dengan informan 2. 

“Tiba – tiba marah sendiri, chat di read doang, kalo ditelfon ditolak 

terus. Aku tanya kenapa, jawabnya cuma lagi males aja”  

Informan 1 mengaku bahwa dirinya memiliki sikap yang terlalu cemburu. 

Sehingga muncul sikap posesif yang selalu ingin tahu segala aktivitas yang dilakukan 

oleh informan 2. Adanya sikap tersebut acapkali menimbulkan konflik yang membuat 

keduanya tidak merasa nyaman. Berikut cuplikan wawancara oleh informan 1. 



“Biasanya aku selalu tanya dia mau pergi kemana, sama siapa, 

dan perlunya apa. Pernah sampe aku minta ikut dia pergi.”  

Ketika sikap posesif itu muncul, informan 2 kerap merasa jengkel dan 

berakibat pada konflik. Konflik terjadi karena informan 2 tidak memenuhi keinginan 

informan 1 yang selalu ingin tahu segala aktivitas yang dilakukan. Berikut cuplikan 

wawancara dengan informan 2. 

”Nanya – nanya lewat chat tapi nggak aku bales dan ttelfon terus 

juga nggak aku angkat. Akhirnya jadi putus komunikasi 3 hari 

karena dia marah dan aku jengkel sama sikap dia yang terlalu 

posesif.” 

 

Ketika terjadi konflik diantara mereka, seringkali informan 2 berupaya untuk 

menyelesaikannya secara baik – baik. Informan 2 cenderung lebih sering mengalah 

dan menunggu amarah dari kekasihnya mereda.  Setelah itu, informan 2 membahas 

permasalahan yang terjadi dengan cara baik – baik. Berikut cuplikan wawancara 

dengan informan 2. 

“Kalau suasana hati dia udah enak diajak ngobrol, aku samperin ke 

rumahnya terus saling kasih masukan biar nggak konflik lagi” 

 

Informan 2 menjelaskan bahwa ia telah berkomitmen untuk menjalani 

hubungan yang serius dengan pasangannya. Sehingga ketika terjadi konflik, ia 

melakukan berbagai upaya agar tetap bisa bertahan pada hubungannya tersebut. Begitu 

pula informan 1 juga mengaku bahwa sudah menemukan kenyamanan serta kecocokan 

satu sama lain dengan pasangannya sehingga dapat memutuskan saling berkomitmen 

untuk menjaga hubungan. Ia menjelaskan terkadang rasa jenuh muncul pada hubungan 



mereka. Namun, keduanya melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan rasa 

jenuh tersebut sehingga hubungan mereka dapat bertahan hingga sekarang. Seperti 

berlibur bersama atau menyempatkan waktu untuk quality time agar kesenangan dapat 

tercipta sehingga rasa bosan dapat disingkirkan. Berikut cuplikan wawancara yang 

dijelaskan oleh informan 2. 

“Aku sering ajak dia pergi jalan – jalan seharian atau nonton. Biar 

dia seneng dan nggak merasa bosen sama aku.” 

 

b. Pasangan Kedua 

Hubungan berpacaran yang dijalin oleh pasangan kedua selama 7 tahun ini 

juga pernah mengalami konflik. Keduanya menjelaskan bahwa hubungan yang mereka 

jalin jarang terjadi perselisihan yang berarti dan dapat diselesaikan secara cepat. Sama 

seperti pasangan pertama, pada pasangan kedua masalah waktu juga kerap menjadi 

konflik. Berikut cuplikan wawancara dengan informan 3. 

“Aku selalu paksa dia untuk cari waktu buat ketemu, karena alasan dia 

selalu sibuk dengan project film” 

 

Dikarenakan kesibukan dari pasangan membuat informan 3 sulit untuk 

berinteraksi secara langsung dengan pasangannya. Hal tersebut menjadi konflik, 

bahwa informan 3 merasa pasangannya selalu sibuk dengan urusannya sendiri 

sehingga tidak memiliki waktu untuk pergi bersama. Keduanya mengaku bahwa 

konflik yang terjadi di antara mereka tidak pernah berlangsung lama. Ketika informan 

4 melakukan penolakan untuk bertemu karena alasan sibuk, ada rasa kecewa yang 



ditunjukkan dari informan 3 dengan cara meluapkan amarahnya serta memaksa 

informan 4 untuk meluangkan waktunya. Untuk mengatasi konflik seperti itu, 

informan 4 menjelaskan bahwa ia berupaya untuk meminta maaf terlebih dahulu 

kepada kekasihnya serta menemui kekasihnya secara tiba – tiba ketika ada waktu 

luang. Berikut cuplikan wawancara oleh informan 4. 

“Pertama jelas minta maaf dulu biar dia nggak makin meluap 

marahnya. Pas ada waktu luang aku suka kasih surprise tiba – tiba 

dateng ke tempat dia terus ajak dia pergi.” 

 

Konflik lain yang sering dialami pada pasangan kedua ini yaitu masalah 

komunikasi yang tidak intens.  Informan 4 menjelaskan bahwa kekasihnya (informan 

3) memiliki sikap yang selalu ingin diberi kabar. Ketika ia tidak menerima kabar 

seharian penuh dari kekasihnya disitulah konflik terjadi. Namun, menurut informan 4,  

konflik seperti itu  merupakan hal yang wajar terjadi diantara mereka karena konflik 

selalu diselesaikan oleh keduanya secara cepat. Berikut cuplikan wawancara yang 

dijelaskan oleh informan 3. 

“Kalau nggak ada kabar aku marah – marah di chat minta dia buat 

hubungin aku. Karna aku marah – marah, dia jadi makin bete dan 

bakal ngehubungin aku kalau urusannya udah selesai” 

 

Masalah waktu serta komunikasi yang kurang intens sering menjadi pemicu 

konflik di antara mereka. Namun, keduanya mengaku bahwa konflik – konflik seperti 

itu merupakan masalah yang wajar dan mereka dapat mengatasinya dengan cepat. 

Sehingga konflik yang terjadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Keduanya juga 

menjelaskan bahwa satu sama lain sudah saling mengetahui bahwa mereka memiliki 



kesibukan masing – masing yang membuat waktu untuk bertemu menjadi terbatas. 

Berikut cuplikan wawancara yang dijelaskan oleh informan 4. 

“Aku langsung video call kalau urusanku udah selesai dan menghibur 

dia pake lelucon – lelucon. Biasanya kalau udah aku kabarin, 

amarahnya udah mereda dan kita baik – baik lagi seperti biasa”  

 

Ketika konflik terjadi karena masalah – masalah sepele seperti yang dijelaskan 

tersebut, informan 4 tidak pernah menanggapinya dengan serius. Justru ia 

menyikapinya dengan sabar dan selalu berusaha mencairkan suasana hati informan 3 

agar emosinya mereda. Karena informan 4 sendiri memiliki sifat yang humoris, 

biasanya ia menghibur dengan memberi lelucon – lelucon kepada kekasihnya dengan 

tujuan tidak memperpanjang masalah.  

Masa hubungan berpacaran yang dijalin oleh pasangan kedua ini cukup lama. 

Dimana terdapat kemungkinan muncul rasa jenuh. Di sisi lain ketika konflik sering 

terjadi pada hubungan mereka, rasa jenuh juga kadang muncul. Berikut cuplikan hasil 

wawancara yang dijelaskan oleh informan 4. 

“Kalau jenuh aku sering berupaya kasih kejutan biar dia senang. 

Misalnya tiba – tiba udah beliin tiket buat nonton film”  

 

Selain itu, informan 4 menjelaskan bahwa ia cenderung menutupi rasa jenuh 

kepada kekasihnya. Alasannya, agar menjaga perasaan informan 3 dan menghindari 

konflik yang berkepanjangan. Ketika ia menutupi rasa jenuhnya, ia cenderung mencari 

hiburan sendiri dengan berkumpul bersama teman – temannya. Berikut cuplikan 

wawancara dengan informan 3. 



“aku kalo lagi bosen sama dia, paling ngabisin waktu bareng temen – 

temen.” 

 

Meskipun terdapat rasa jenuh yang muncul pada pasangan kedua ini, berbagai 

upaya telah dilakukan untuk tetap mempertahankan hubungan yang sudah mereka jalin 

sejak tahun 2011 ini. Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh keduanya untuk 

mempertahankan hubungan mereka yaitu seperti yang dijelaskan pada wawancara 

yang dilakukan. Berikut cuplikan wawancara dengan informan 4. 

“Saling menjaga komunikasi walaupun kadang memang lagi sibuk, 

dan saling terbuka.” 

 

Selain mengutamakan keterbukaan diri serta menjaga kualitas komunikasi di 

anataara  keduanya, informan 3 dan 4 sudah saling berkomitmen untuk berlanjut ke 

arah yang lebih serius. Komitmen tersebut muncul pada saat hubungan mereka 

memasuki usia 6,5 tahun. Hingga pada akhirnya keduanya saling berkomitmen karena 

diantara keduanya sudah merasa saling nyaman dan cocok. Keduanya juga sudah 

saling mengenal dan memahami sikap masing – masing. Berikut cuplikan wawancara 

dengan informan 3. 

“Saling menguatkan dan meyakinkan komitmen masing – masing untuk 

lanjut sampai ke pernikahan”  

 

Selain komitmen di antara keduanya sudah tercipta, upaya yang dilakukan agar 

hubungan mereka dapat bertahan yaitu dengan melakukan quality time berasama. 

Misalnya, informan 4 selalu berusaha menemui informan 3. Ia seringkali memberikan 

kejutan dengan tiba – tiba datang menghampiri informan 3 untuk mengajaknya pergi. 



Atau biasanya informan 4 datang dengan membawa tiket menonton bioskop film 

kesukaan kekasihnya itu. Menurut informan 4, hal – hal kecil seperti itu perlu 

dilakukan dalam sebuah hubungan. Tujuannya agar menciptakan kesenangan pada 

pasangan agar merasa diperhatikan, selain itu juga menjaga keintiman hubungan agar 

tetap adem ayem seperti yang dijelaskan oleh informan 4.  

c. Pasangan Ketiga 

Pasangan ketiga yang sudah menjalin hubungan berpacaran selama 3 tahun ini 

juga sering mengalami konflik. Sama seperti pasangan kedua, informan 5 dan 

informan 6 ini di awal hubungan konflik belum mulai tampak. Ketika sudah menjalin 

hubungan selama 1,5 tahun, konflik yang cukup berat muncul pada mereka. Konflik 

tersebut mulai tampak ketika informan 5 merasa bahwa kekasihnya memiliki sikap 

yang aneh. Dimana, informan 6 seringkali tiba – tiba emosinya muncul tanpa sebab. 

Ketika rasa emosi tersebut muncul, informan 5 selalu mendapatkan perkataan – 

perkataan yang kasar serta dicaci maki. Padahal informan 5 mengaku sebelumnya 

tidak ada masalah apa – apa yang dapat menyebabkan informan 6 marah.  Berikut 

cuplikan wawancara dengan informan 5. 

 

“Sering tiba – tiba marah tanpa sebab dan selalu pakai kekerasan 

fisik dan kata – kata kasar” 

 

Kondisi seperti itu membuat informan 5 juga terpancing emosi dan tidak 

terima atas ucapan – ucapan kasar yang diutarakan oelh informan 6. Seringkali 

informan 5 membalas informan 6 dengan emosi pula. Ia mengaku ketika ia sedang 

berkonflik dengan kekasihnya, seringkali terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh 



informan 6. Misalnya, ia pernah mengalami tamparan serta tangan yang disundut oleh 

putung rokok yang menyala. Hal tersebut sempat membuat informan 5 ingin menyerah 

atas hubungannya. Berikut cuplikan wawancara dengan informan 5.  

“Udah sering ditampar dan disundut pake rokok kalau menurut dia ada 

sikap aku yang salah” 

 

Hingga pada akhirnya, informan 5 mengetahui penyebab kekasihnya yang 

selalu kasar pada dirinya. Ketika informan 6 sedang merasa ingin sendiri, muncul 

sikap emosi yang berlebihan. Selain itu, informan 6 juga memiliki sikap yang sensitif. 

Ketika informan 5 membuat kesalahan kecil, sedangkan menurut informan 6 itu 

merupakan suatu masalah, emosi tersebut akan muncul dan akan terjadi konflik. 

Konflik yang etrjadi seperti itu, informan 5 berusaha untuk memahami dan 

membicarakan permasalahan tersebut secara baik – baik. Berikut cuplikan wawancara 

dengan informan 6. 

“Kalau konflik lagi panas aku tinggalin dia pergi dan nggak aku hubungin 

karena aku sampe ngerasa takut buat berkomunikasi sama dia. Kalau 

dirasa udah mereda, aku ajak buat ngobrol bahas masalah secara baik – 

baik.” 

 

Ketika upaya tersebut dilakukan oleh informan 5, kekasihnya juga 

memberikan respon sesuai dengan harapan informan 5. Ketika emosinya sudah 

menurun, membicarakan masalah secara baik – baik telah mereka lakukan dengan 

diawali oleh permintaan maaf. Penyelesaian konflik yang terjadi pada pasangan ketiga 

ini membutuhkan waktu yang lama karena informan 5 lebih memilih untuk 

menghindari diskusi ketika informan 6 masih dalam keadaan emosi.  



Informan 6 menyadari bahwa dirinya memiliki sikap yang keras, namun 

konflik yang menyebabkan harus terjadi kekerasan selalu terulang kembali pada 

pasangan ketiga ini. Ketika konflik tersebut terulang secara terus menerus, infroman 5 

sudah mengetahui bagaimana cara mengatasainya. Ia selalu mencoba bersabar dan 

mengajak informan 6 untuk instropeksi diri serta membicarakan akar permasalahan 

yang menjadi penyebab konflik tersebut terjadi. Keduanya melakukan komunikasi 

secara baik – baik ketika diantara mereka sudah tidak menyimpan rasa emosi, 

sehingga keduanya bisa membahas permasalahan dengan kepala dingin. Berikut 

cuplikan wawancara dengan informan 6. 

“Biasanya dia dateng nemuin buat bahas permasalahan yang terjadi 

dengan cara mengingatkan untuk saling introspeksi diri”  

 

 

Walaupun konflik yang terjadi selalu menggunakan kekerasan fisik, informan 5 

mampu bertahan dalam hubungan ini. Keduanya mengaku bahwa di awal mereka 

menjalin hubungan sudah memiliki tujuan, yaitu ingin menjalin hubungan yang serius. 

Keduanya menjelaskan bahwa yang membuat mereka bertahan yaitu karena rasa 

nyaman yang diciptakan oleh masing – masing dari mereka. Ketika konflik terjadi, 

mereka selalu melakukan evaluasi diri sehingga kualitas hubungan dapat menjadi lebih 

baik lagi dengan belajar dari kesalahan – kesalahan sebelumnya. Upaya lain yang 

dilakukan yaitu mereka saling menuntut untuk selalu terbuka, sehingga ketika ada 

suatu hal yang tidak disukai dari masing – masing individu, mereka selalu 

mengutarakannya secara jujur. Berikut cuplikan wawancara dengan informan 5. 

 



“Saling jujur kalo ada hal yang nggak disukain, jadi nggak ada yang 

dipendem” 

 

 

Keduanya menjelaskan bahwa masing – masing dari mereka sudah memiliki 

tujuan untuk menjalin hubungan yang serius. Bahkan keduanya juga mengaku tidak 

ingin mengenal orang lain lagi, karena menurut mereka hal tersebut merupakan hal 

yang membuat mereka malas ketika harus memulai dengan orang baru lagi, harus 

mengawalinya dari awal yaitu dengan mengenal sikap masing – masing. Berikut 

cuplikam wawancara dengan informan 6. 

 

“Udah males buat mulai kenalan lagi sama orang lain. Walaupun 

banyak konflik tapi satu sama lain tahu harus diselesaiin dengan cara 

apa” 

 

 

 

Ketika konflik terjadi, terkadang keduanya merasa lelah dan jenuh atas kondisi 

tersebut. Namun, keduanya mengaku masih ingin tetap bertahan dalam hubungan ini 

dengan melakukan upaya – upaya. Keduanya sama – sama berusaha untuk menajga 

kualitas hubungan mereka dengan selalu melakukan evaluasi diri agar tidak terjadi 

masalah seperti yang lalu. Selain itu keterbukaan diri juga menjadi kunci utama 

mereka agar hubungannya tetap bertahan. 

2.2 Deskripsi Struktural 

 

2.2.1 Proses Komunikasi Pasangan dalam Menjalin Hubungan 

 

Dari ketiga pasang informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, 

terlihat bahwa proses perkenalan yang mereka lakukan sebelum memutuskan untuk 



menjalin hubungan berpacaran yaitu berbeda – beda. Memang terlihat ketiganya 

melakukan pendekatan melalui proses komunikasi yang diawali oleh perkenalan 

hingga mulai mengenal sikap masing – masing individu. Setelah itu berlanjut pada 

tahap yang lebih intim karena masing – masing dari mereka merasa saling cocok dan 

memiliki keinginan untuk lebih mengenal pasangannya lebih dalam. Dimana pada 

tahap tersebut masing – masing individu sudah mulai melakukan keterbukaan diri dan 

melakukan timbal balik dengan memberikan respon yang positif.  Semua tahap 

pendekatan tersebut telah dilalui oleh ketiga pasangan. Namun, cara yang dilakukan 

untuk memulai pendekatan berbeda – beda.  

Pasangan pertama berawal ketika keduanya melakukan chatting melalui BBM. 

Keduanya sudah saling kenal  bahwa mereka merupakan senior dan junior di satu 

sekolah yang sama, serta informan 2 merupakan teman dekat dari mantan kekasih 

informan 1. Dimana keduanya sering bermain dan keluar bersama – sama. Hubungan 

mereka yang sebatas teman main membuat keakraban di antara mereka tidak begitu 

intim. Keintiman mereka berawal ketika informan 1 memulai chatting melalui BBM. 

Setelah terbiasa melakukan chatting keduanya menemukan kecocokan hingga pada 

akhirnya membuat masing – masing dari mereka mulai membuka diri, yaitu dengan 

saling curhat dan menceritakan informasi yang ada pada diri mereka. Pendekatan yang 

ditempuh selama 6 bulan tersebut membuat mereka semakin mengenal sikap satu sama 

lain secara mendalam. Hingga pada akhirnya mereka saling mengungkapkan perasaan 

dan memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran. Alasann mereka memutuskan 

untuk berpacaran yaitu karena kedekatan mereka sudah terlalu intim sehingga 

membuat keduanya sudah merasa saling memiliki satu sama lain.  



Pada pasangan kedua, pendekatan diawali ketika keduanya terlibat dalam suatu 

organisasi di sekolah yang sama. Pendekatan yang dilalui pasangan ini cukup lama 

yaitu selama dua setengah tahun. Di awal mereka bertemu hanya sebatas teman satu 

kelas dan tidak pernah berinteraksi secara intens. Hingga akhirnya mereka menjadi 

partner dalam organisasi yang mereka ikuti tersebut. Kebiasaan mengerjakan tugas – 

tugas organisasi bersama membuat keduanya mulai merasa nyaman satu sama lain. 

Ketika keduanya saling mengenal dan memahami sikap masing – masing secara 

mendalam, keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran. Keduanya 

sudah memiliki tujuan bahwa hubungan yang mereka jalin akan mengarah ke tahap 

yang positif yaitu sampai pada jenjang pernikahan.  

Pada pasangan ketiga, di awal pertemuan masing – masing individu tidak 

memiliki ketertarikan untuk mengenal lebih dekat. Namun, dikarenakan terbiasa 

melakukan aktivitas bersama membuat keduanya menjadi saling mengenal sikap, hobi, 

pemikiran yang sama, serta saling memahami ketika terjadi perbedaan diantara 

mereka. Masa pendekatan yang ditempuh oleh pasangan ketiga ini cukup singkat yaitu 

selama 2 minggu.  Ketika pendekatan tersebut dirasa cukup oleh keduanya, masing – 

masing mengungkapan perasaan suka hingga akhirnya berkomitmen untuk menjalin 

hubungan bersama.  Komitmen tersebut yang membuat hubungan mereka dapat 

bertahan selama 3 tahun hingga sekarang. 

2.2.2 Upaya yang Dilakukan Pasangan Untuk Mempertahankan Hubungan 

 

Dalam sebuah hubungan, merupakan suatu hal yang wajar ketika terjadi 

perselisihan atau konflik. Dari hasil wawancara yang didapat dari ketiga pasangan, konflik 



seringkali terjadi dalam hubungan mereka. Pada pasangan pertama, konflik yang muncul 

yaitu perbedaan sikap dari masing – masing individu. Salah satu individu memiliki sikap 

yang labil, sehingga masalah – masalah sepele sering memicu terjadinya konflik. Seperti 

jika informan 2 tidak membalas chat dalam waktu yang cukup lama, membuat informan 1 

marah hingga berujung konflik pada keduanya. Konflik tersebut sering muncul juga karena 

adanya sikap posesif dari informan 1 yang selalu memantau segala aktivitas informan 2.  

Selain itu masalah waktu juga dijadikan alasan konflik terjadi.  Dengan adanya 

kesibukan masing – masing, membuat keduanya tidak memberikan waktu luang untuk 

menghabiskan aktivitas bersama. Hubungan jarak jauh yang pernah mereka alami selama 

empat bulan juga memicu terjadinya konflik. Namun, konflik – konflik yang terjadi pada 

pasangan pertama ini diselesaikan dengan cara  salah satu individu ada yang mengalah. 

Tujuannya agar masalah yang terjadi tidak berlanjut hingga berakibat pada suatu hal yang 

tidak diinginkan. Selain itu, pasangan ini seringkali mengungkapkan hal – hal yang tidak 

disukai pada pasangan secara terbuka.  

Walaupun hubungan yang sudah berjalan empat tahun ini sering mengalami 

konflik, mereka mengaku bahwa masing – masing individu melakukan upaya untuk 

mempertahankan hubungan mereka. Alasan mereka dapat bertahan yaitu karena masing – 

masing dari mereka sudah berkomitmen untuk membawa hubungan tersebut ke tahap yang 

lebih serius. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat yang berakibat konflik, keduanya 

menurunkan ego masing – masing untuk menjaga hubungan tersebut tidak mengalami 

kemunduran atau sampai pada pemutusan. Selain itu, menyempatkan untuk melakukan 

aktivitas bersama juga dilakukan oleh mereka dengan tujuan mengurangi rasa jenuh.  



Hubungan berpacaran selama tujuh tahun yang dijalani oleh pasangan kedua ini 

juga kerap mengalami konflik. Konflik terjadi akibat adanya sikap posesif pada salah satu 

individu. Sikap posesif tersebut muncul karena adanya sikap cemburu yang berlebihan. 

Selain itu, setiap pasangannya melakukan suatu aktivitas harus diketahui segala 

sesuatunya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka konflik seringkali terjadi. Penyebab 

lain yang memicu konflik pada pasangan kedua ini yaitu masalah kesalahpahaman dan 

perbedaan pendapat. Upaya yang dilakukan ketika konflik terjadi, salah satu dari mereka 

mengalah dan berusaha meminta maaf. Biasanya, konflik tidak berlangsung lama. Ketika 

konflik terjadi, maka pada saat itu juga konflik diselesaikan oleh mereka yang terlibat. 

Upaya lainnya untuk menyelesaikan konflik yaitu terkadang salah satu dari mereka 

melakukan penghindaran. Penghindaran tersebut dilakukan agar penyelesaian konflik tidak 

dalam kondisi dimana masing – masing individu masing merasa emosi. Dengan memahami 

perbedaan sikap dari masing – masing individu, pasangan kedua ini melakukan berbagai 

upaya agar perselisihan diantara mereka dapat teratasi dengan tepat hingga dapat bertahan 

tujuh tahun lamanya. Keduanya mengaku saling melakukan pengungkapan diri apabila 

terdapat suatu hal yang tidak disukai, serta saling berdiskusi mengenai kualitas hubungan 

dengan belajar dari kesalahan – kesalahan sebelumnya yang pernah terjadi.  

Pada pasangan ketiga, terlihat bahwa konflik sering terjadi yang disebabkan oleh 

perbedaan pendapat. Walaupun mereka memiliki pemikiran yang sama, seringkali terjadi 

perselisihan. Selain itu, perbedaan sikap juga memicu terjadinya konflik pada hubungan 

mereka. Masa pendekatan selama dua minggu ternyata belum cukup bagi keduanya untuk 

benar – benar mengenal dan memahami sikap masing – masing. Seperti yang dijelaskan 

pada wawancara yang telah dilakukan, salah satu individu seringkali meluapkan 



amarahnya tanpa ada sebab yang jelas. Akibatnya, konflik sering terjadi hingga melakukan 

kekerasan fisik serta sering berkata kasar. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan 

konflik tersebut, salah satu membiarkan pasangannya agar emosi pada dirinya mulai 

menurun. Hal tersebut dapat berlangsung selama satu minggu untuk melakukan intropeksi 

diri. Setelah keadaan mulai stabil, salah satu dari mereka mengajak berdiskusi dan 

menanyakan secara baik – baik apa permasalahan yang memicu konflik diantara mereka 

secara langsung. Keduanya mengaku, ketika konflik terjadi secara terus menerus, mereka 

saling berupaya dan berusaha untuk mempertahankan dan menjaga hubungan mereka agar 

tetap stabil. Cara yang dilakukan yaitu masing – masing melakukan pencegahan dan 

menjaga sikap agar tidak terjadi konflik kembali. Tujuannya agar hubungan mereka baik – 

baik saja dan tidak mengalami konflik yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan. 

Upaya lain yaitu keduanya saling menjaga dan menghargai setiap saran dan dukungan 

yang diberi dari setiap individu serta saling berkomitmen untuk tidak melakukan kesalah 

yang pernah terjadi agar tidak berujung pada konflik. 

 

 


