
BAB III 

SINTESIS MAKNA TEKSTURAL DAN STRUKTURAL 

 

 Setelah mendeskripsikan hasil penelitian mengenai proses komunikasi informan untuk 

mempertahankan hubungan berpacaran secara deskriptif tekstural dan deskriptif struktural, pada 

bab ini  akan menjelaskan sintesis makna tekstural dan struktural sesuai dengan pengalaman 

ketiga pasang informan yang menjalin hubungan berpacaran.  

Hubungan berpacaran merupakan suatu hubungan awal untuk menuju ke tahap hubungan 

yang lebih serius yaitu pernikahan. Hubungan ini dapat terbina melalui proses komunikasi yang 

terus berkembang ke arah yang lebih intim. Komunikasi yang terjalin menjadi suatu penentu 

apakah hubungan antar individu dapat berlanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Hubungan yang 

diawali dengan komunikasi antar individu akan berlanjut jka mereka yang terlibat mengalami 

kecocokan serta membuka diri untuk berbagi informasi. Hubungan berpacaran merupakan salah 

satu bentuk dari komunikasi antar pribadi yang terjalin melalui  dijalin oleh mereka melalui 

beberapa tahap yaitu, tahap perkenalan, tahap penjajagan, tahap penggiatan, tahap pengikatan 

dan yang terakhir yaitu tahap kebersamaan (Suranto, 2011: 42). Pada setiap tahap dalam suatu 

hubungan, komunikasi memainkan peran yang berbeda. Selama tahapan awal, komunikasi 

ditujukan untuk mengenal orang lain hingga mencipatakan hubungan yang harmonis untuk 

dijalani sebagai hubungan romantis. Dalam perjalanan hubungan berpacaran, konflik acapkali 

terjadi. Pengelolaan serta penyelesaian konflik menjadi peran penting agar setiap pasangan dapat 

menjaga kualitas hu bungan serta mempertahankan hubungan mereka.  

Hubungan sebagai teman sejak memasuki usia remaja awal belum cukup bagi pasangan 

pertama untuk dapat memahami sikap satu sama lain. Keduanya masih harus melalui tahap 



penjajagan serta tahap penggiatan agar hubungan yang dijalin semakin intim hingga akhirnya 

memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran. Pendekatan serta adaptasi sikap diantara 

mereka selama 6 bulan ternyata masih belum membuat keduanya saling mengerti dan memahami 

satu sama lain. Hal tersebut tampak ketika konflik acapkali muncul dalam hubungan mereka. 

Adanya sikap egois serta posesif seperti selalu ingin diberi kabar serta memaksa untuk bertemu 

secara langsung acapkali menimbulkan konflik yang berakibat putus komunikasi selama berhari 

– hari. Namun, upaya – upaya untuk menyelesaikan konflik telah dilakukan oleh mereka. Salah 

satu dari pasangan pertama harus mengalah dan meminta maaf dengan cara merayu agar 

pasangannya tidak memendam amarah. Walaupun penyelesaian konflik yang dilakukan 

membutuhkan waktu yang lama untuk dapat berdiskusi secara baik – baik. Selain melakukan 

upaya agar konflik yang sedang terjadi dapat terselesaikan dengan cara yang tepat, keduanya 

telah melakukan upaya agar hubungan yang mereka jalin selama 3 tahun ini dapat bertahan 

hingga ke tahap pernikahan. Keduanya saling menjaga kualitas hubungan agar tetap stabil 

dengan cara terbuka satu sama lain dan mencoba mengingatkan hal – hal yang perlu dihindari 

agar konflik tidak terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Littlejohn dan Foss (2009 : 840) 

bahwa pemeliharaan hubungan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu positivity, openess, 

assurance, sharing tasks, social networks, joint activities, mediated communication, avoidance, 

antisocial, dan humor. Pemeliharaan hubungan perlu dilakukan untuk menjaga hubungan agar 

tetap stabil serta meningkatkan kualitas hubungan untuk menuju ke tahap yang lebih intim. 

Ketiga pasangan dapat dipastikan telah melakukan upaya – upaya pemeliharaan hubungan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam relatinal maintenance theory. Namun, upaya yang dilakukan 

oleh ketiga pasangan berbeda – beda.   



Pada pasangan kedua, proses pendekatan yang dilakukan untuk menuju hubungan 

berpacaran membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu selama dua setengah tahun. Tahap 

perkenalan tidak dilalui oleh pasangan kedua karena keduanya sudah menjalin hubungan sebagai 

teman satu kelas. Status yang hanya sebatas teman tidak membuat mereka langsung muncul 

ketertarikan untuk saling mengenal lebih intim. Keduanya telah melalui tahap penjajagan, 

penggiatan, hingga penggiatan untuk menciptakan hubungan yang akrab lebih dari sekedar 

teman. Adanya ketergantungan serta kecocokan diantara mereka membuat pasangan kedua 

memutuskan untuk saling berkomitmen menjalin hubungan berpacaran yang serius. Selama 

melakukan proses pendekatan benar – benar dilakukan oleh keduanya untuk saling memahami 

sikap satu sama lain. Mulai dari kesenangan, kebiasaan, serta sikap – sikap yang sebelumnya 

belum pernah mereka tahu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang dijalin selama 

tujuh tahun ini justru tidak kerap memunculkan konflik. Keduanya mengutamakan kepercayaan 

pada masing – masing individu, sehingga sikap saling menghargai dan memahami tercipta pada 

pasangan kedua. Konflik terkadang muncul sewaktu – waktu ketika keinginan salah satu dari 

mereka untk bertemu secara langsung. Namun, upaya untuk menyelesaikan konflik telah 

dilakukan secara tepat. Dimana, keduanya saling memahami kesibukan masing – masing 

sehingga tidak menjadikan hal tersebut sebagai konflik yang berarti. Selain melakukan upaya 

penyelesaian konflik, mereka yang sudah saling berkomitmen juga melakukan upaya – upaya 

untuk mempertahankan hubungan. Oleh karena itu, konflik jarang terjadi pada pasangan kedua 

karena mereka saling berupaya untuk menjaga kualitas hubungan dengan cara melakukan hal – 

hal untuk menyenangkan pasangannya dengan tujuan menghindari rasa jenuh dalam hubungan 

mereka. Dari awal hubungan yang mereka jalin, keduanya sudah saling berupaya untuk 



menghindari hal – hal yang dapat memicu konflik diantara mereka. Sehingga hubungan pada 

pasangan kedua ini dapat terjalin dengan stabil. 

 Hubungan pada pasangan ketiga diawal dengan proses perkenalan yang dilanjutkan 

pendekatan melalui tahap penjajagan, penggiatan, serta pengikatan. Proses perkenalan yang 

cukup singkat membuat keduanya belum saling mengenal sikap satu sama lain secara intim. Hal 

tersebut dijelaskan dalam temuan penelitian bahwa sering terjadi kekerasan secara fisik ketika 

konflik terjadi. Sikap saling mengerti dan memikirkan perasaan satu sama lain tidak nampak 

pada pasangan ketiga ini sehingga keduanya sering mengalami konflik yang berujung pada 

kekerasan fisik. Konflik pada pasangan ketiga cukup berat karena melibatkan fisik ketika konflik 

sedang terjadi. Namun, keduanya tetap berupaya melakukan penyelesaian konflik untuk 

mempertahankan hubungan dan mengembalikan hubungan menjadi harmonis kembali. 

Walaupun penyelesaian konflik yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama, keduanya dapat 

berupaya menyelesaikannya dengan saling memberi nasihat untuk instrospeksi diri agar 

kekerasan fisik tidak terjadi lagi serta masalah – masalah sepele tidak berlarut – larut lama untuk 

menjadi masalah yang besar. Walaupun kekerasan fisik tampak pada pasangan ketiga, mereka 

melakukan upaya untuk mempertahankan hubunga agar tidak berakhir pada pemutusan 

hubungan dengan cara selalu memberikan jaminan atas komitmen yang sudah dibentuk serta 

berusaha selalu terbuka ketika terjadi pketidaknyamanan di antara keduanya.  

 Hubungan berpacaran merupakan salah satu bentuk dari komunikasi antarpribadi. 

Dimana hubungan ini ditandai dengan adanya ketertarikan yang muncul dari perasaan suka 

sehingga mereka yang terlibat saling ingin berbagi segala hal baik itu bersifat pribadi atau tidak. 

Hubungan berpacaran juga merupakan proses dua individu yang berada dalam tahap pencarian 

kecocokan untuk menuju ke hubungan yang lebih serius yakni keluarga dengan ikatan 



pernikahan. Hubungan berpacaran (romantical relationship) seharusnya menjadi hubungan yang 

membahagiakan, saling berbagi, saling menyayangi, saling melengkapi kekurangan masing-

masing karena dapat menjalani komitmen sebelum ke jenjang komitmen yang lebih serius. 

Dalam bukunya, Julia T. Wood menjelaskan bagaimana idealnya romantic relationship 

dilakukan yaitu terlibat dalam perspektif ganda dan dapat mengelola konflik dengan cara yang 

efektif. Perspektif ganda yang dimaksud adalah bahwa ketika kita berpacaran, kedua belah pihak 

harus saling mengerti, mengenali, memahami serta memikirkan perasaan satu sama lain, tidak 

boleh jika hanya berpatokan atas pemikiran dan kepentingan pribadi lalu mengesampingkan 

pasangan. Pengelolaan konflik yang tepat juga diperlukan untuk menciptakan romantic 

relationship yang ideal. Hubungan berpacaran membutuhkan manajemen konflik yang efektif 

karena dua hal, pertama, ikatan romantic relationship yang tidak memiliki kemampuan 

mengelola konflik dengan baik diantara kedua belah pihak akan menimbulkan masalah yang 

tidak kunjung dapat diselesaikan, akibatnya akan berujung dengan pemutusan hubungan. Kedua, 

mengelola konflik dalam hubungan berpacaran itu penting karena jika konflik semakin menjadi 

akan timbul kekerasan dalam pacaran atau bahkan pelecehan. Ketiga pasangan telah melakukan 

tahap – tahap untuk menuju hubungan yang romantis walaupun tidak semua tahap telah mereka 

lalui. Upaya untuk mempertahankan hubungan juga telah dilakukan oleh ketiga pasangan dengan 

tepat sehingga hubungan yang mereka jalin dari awal masih dapat bertahan hingga sekarang.  

 

 

 

 


