
LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN BUKU 

 

1. Budyatna, Muhammad., and Ganiem, Leila Ganiem. 2011. Teori 

Komunikasi Antar Pribadi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

   



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DeVito, Joseph A. 2010. Komunikasi Antarmanusia Edisi Kelima. 

Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. DeVito, Joseph A. 1997. Komunikasi Antarmanusia. Tangerang: Karisma 

Publishing Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Liliweri, Alo. 2015. Komunikasi Antarpersonal. Jakarta: Kencana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Littlejohn, Stephen W, dan Karen A. Foss. 2017. Theories of Human 

Communication Eleventh Edition. United States of America. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosda Karya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Sears, Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau. 1994. Psikologi Sosial 

Edisi 5. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Suranto, Aw. 2011. Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta: Graha Ilmu.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wood, Julia T. 2013. Komunikasi Interpersonal: Interaksi Keseharian Edisi 

6. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wood, Julia T. 2016. Interpersonal Communication : Everyday 

Encounters Eight Ed. Canada : Cengange Learning. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVIEW GUIDE 

A. Identitas Informan  

Nama  :  

Usia  : 

Pekerjaan : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana proses perkenalan Anda dengan pasangan hingga 

memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran? 

2. Apakah tujuan Anda menjalin hubungan berpacaran dengan 

pasangan? 

3. Ketika Anda dan pasangan mengalami perselisihan, upaya apa 

yang Anda lakukan untuk menyelesaikan konflik?  

4. Faktor apa yang membuat Anda ingin mempertahankan hubungan 

walaupun sering mengalami konflik dengan pasangan? 

5. Bagaimana cara Anda memelihara hubungan dengan pasangan agar 

tetap berjalan langgeng? 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

INFORMAN 1 

Nama  : Widya Martha Ratnasari  

Usia  : 22 Tahun 

 

Wawancara ini dilakukan di kediaman informan yang terletak di Desa Puri 

Rt 02 Rw 01, Pati pada pukul 21.00 WIB. Peneliti sudah membuat janji dengan 

informan bahwa akan datang ke rumahnya pada malam itu untuk melakukan 

wawancara. Ketika peneliti sampai di rumah informan, peneliti langsung bertemu 

dengan informan dan langsung dipersilahkan dipersilahkan masuk ke kamarnya. 

Setelah itu peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti kepada 

informan karena sebelumnya peneliti menyampaikan maksud dan tujuan tersebut 

hanya melalui telepon. Sehingga peneliti menjelaskan kembali secara detail 

mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan. Informan yang akrab 

dipanggil Tata ini merupakan teman dekat peneliti sejak SMP hingga sekarang. 

Sehingga informan dapat menjawab dengan secara terbuka dan komunikatif 

karena antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat dekat dan 

akrab. Peneliti juga mengetahui bahwa Tata memiliki kekasih yang sudah dijalin 



selama 3 tahun lamanya. Sehingga peneliti yakin untuk menjadikan Tata sebagai 

informan dari penelitian yang akan dilakukan.  

Setelah peneliti menjelaskan maksud dan tujuan wawancara yang akan 

dilakukan, peneliti menanyakan bagaimana proses perkenalan Tata dengan 

kekasihnya hingga akhirnya menjalin hubungan berpacaran. Tata menjelaskan 

bahwa kekasinya yang bernama Hasan merupakan senior atau kakak kelas sejak 

duduk di bangku SMP hingga SMA. Namun, keduanya tidak pernah melakukan 

interaksi atau komunikasi apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Hingga pada akhirnya, Tata memulai chat dengan Hasan melalui BBM. Maksud 

dan tujuan Tata melakukan chat yaitu karena ingin menanyakan mantan 

kekasihnya yang bernama Feris. Dimana, ia merupakan sahabat dekat Hasan yang 

sekarang menjadi kekasih Tata. Berawal dari situ, Tata mulai merasakan 

kenyamanan untuk curhat dengan Hasan mengenai mantannya tersebut. Bahkan 

Tata curhat tentang pria yang sedang dekat dengannya pada waktu itu. Kedekatan 

mereka semakin intim karena keduanya merasa nyaman untuk curhat masalah 

masing – masing. Hingga pada akhirnya mereka terbiasa untuk bertemu secara 

langsung dengan intensitas yang cukup sering seperti makan bersama, menonton 

bioskop, dan melakukan aktivitas secara bersama – sama. Tata mengaku lebih 

nyaman untuk berinteraksi dengan Hasan dibanding dengan pria lain yang pada 

waktu itu juga sedang melakukan pendekatan dengannya. Menurut Tata, Hasan 

merupakan sosok pria yang bisa diandalkan dan memiliki pemikiran serta sifat 

yang dewasa. Sehingga ia lebih memilih untuk melanjutkan kedekatan tersebut 

dengan Hasan.  



Pendekatan Tata dan Hasan dimulai pada awal tahun 2015, dimana pada 

saat itu Hasan sedang memasuki semester akhir di perkuliahan. Seiring 

berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin intim, hingga akhirnya sikap 

posesif pada diri masing – masing muncul. Tata mengaku bahwa ia juga sudah 

mulai berani untuk menanyakan segala aktivitas yang dilakukan Hasan, bahkan ia 

sempat marah dengan Hasan ketika ia sedang asik dengan teman – temannya yang 

membuat chat Tata tidak dibalas dengan Hasan. Ia mengaku bahwa ia sudah 

merasa terbiasa setiap hari beraktivitas dengan Hasan. Sehingga ketika dua sampai 

tiga hari Hasan tidak intens menemuinya, Tata marah dengan Hasan. Masa 

pendekatan selama 6 bulan yang mereka jalani membuat keduanya semakin 

merasa nyaman dan muncul ketertarikan untuk melanjutkan hubungan ke tahap 

berpacaran. Hal tersebut dijelaskan sendiri oleh Tata bahwa ketika sudah 

memasuki bulan ke enam, Tata mulai membuka diri kepada Hasan mengenai 

perasaan yang dialami Tata terhadap Hasan. Secara tidak langsung Tata meminta 

kepastian dari Hasan karena menurutnya kedekatan mereka sudah sangat intim. 

Ketika Tata meminta sebuah kepastian, Hasan menjelaskan bahwa ia belum bisa 

memberi jawaban pada saat itu juga dengan alasan ia sedang fokus untuk 

mengerjakan tugas akhir. Dengan lapang dada Tata menerima alasan yang 

diberikan oleh Hasan dan ia memutuskan untuk memaklumi kondisi Hasan 

dengan tetap menunggu jawaban dari Hasan. Hingga pada akhirnya Hasan sudah 

menyelesaikan tugas akhirnya, dan beberapa hari setelah sidang kelulusan, Hasan 

menyatakan cintanya pada Tata. Akhirnya mereka resmi berpacaran pada tanggal 

16 Agustus 2015.  



Tata mengaku ia tertarik dan mau menjadi kekasih Hasan karena dia 

merupakan sosok pria yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki Tata. Seperti 

yang diceritakan oleh Tata bahwa Hasan adalah seorang pria yang bisa 

diandalkan, memiliki pemikiran yang dewasa, bisa membimbing dan mendorong 

Tata serta tidak pernah berbuat hal yang membuat Tata kecewa.  Peneliti 

menanyakan apakah Tata memiliki tujuan khusus ketika ia memutuskan untuk 

menjalin hubungan berpacaran dengan Hasan. Tata menjelaskan bahwa di awal 

pacaran ia sudah memikirkan bahwa ia ingin mendapatkan pasangan yang dapat 

dibawa ke tahap yang lebih serius. Karena selama ini Tata tidak pernah 

berpacaran selama 3 tahun, dengan alasan selalu dipermainkan. Ia menyadari 

bahwa pada saat itu, di usianya yang sebentar lagi memasuki usia dewasa, sudah 

tidak perlu lagi mencari pasangan hanya untuk main – main saja. Hingga akhirnya 

ia bertemu dengan Hasan yang membuat hatinya yakin dapat diajak ke tahap yang 

lebih serius.  

Setelah peneliti mengetahui cerita bagaimana proses Tata berkenalan 

hingga akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran, peneliti ingin 

mengetahui apakah dalam hubungan mereka sering terjadi konflik atau 

perselisihan. Dengan komunikatif Tata menjelaskan bahwa dalam hubungannya 

yang terjalin selama 3 tahun hingga sekarang, banyak sekali konflik yang terjadi. 

Bahkan ia mengaku bahwa hampir setiap minggu ia mengalami perselisihan 

dengan Hasan. Konflik yang sering terjadi yaitu masalah waktu. Seringkali Tata 

meminta untuk bertemu dengan Hasan, namun selalu ada alasan yang membuat 

Hasan tidak bisa menemui Tata. Alasan yang paling sering dikatakan oleh Hasan 

bahwa ia sedang sibuk untuk mencari pekerjaan. Dari kondisi tersebut, hal yang 



membuat Tata marah yaitu ketika Hasan bisa bermain dan nongkrong dengan 

teman – temannya, namun ketika Tata meminta untuk bertemu selalu ditolak oleh 

Hasan. Hal tersebut yang menjadi pemicu konflik dalam hubungan mereka. 3 

bulan setelah Hasan mengakhiri kuliahnya, ia bekerja di salah satu perusahaan 

yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Sedangkan Tata masih menjalani 

kuliahnya di Semarang. Sehingga keaadan tersebut membuat Tata dan Hasan 

harus terpisah oleh jarak.   

Hubungan Long Distance Relationship (LDR) yang dijalani Tata semakin 

memicu konflik diantara mereka. Seiring berjalannya waktu, Tata mengunjungi 

Hasan di Karawang. Dengan tujuan ingin menjenguk dan liburan bersama. 

Namun, ketika Tata berada di kos Hasan, tanpa sengaja ia menemukan foto wanita 

dengan jumlah banyak. Wanita yang ada dalam foto tersebut merupakan mantan 

dari Hasan. Hal tersebut membuat Tata dan Hasan mengalami perselisihan. Hasan 

berusaha menjelaskan alasan mengapa foto tersebut masih disimpan. Namun, Tata 

terlanjur merasa kecewa dengan Hasan, karena pada saat itu Tata baru saja sampai 

di Karawang namun sudah harus berkonflik dengan Hasan. Sebagai kekasih, Tata 

merasa tidak dihargai karena Hasan masih menyimpan foto mantan kekasihnya, 

sedangkan foto Tata sendiri Hasan tidak punya satu pun. Pada saat itu Tata merasa 

sangat kecewa sampai ia menangis dan tidak ingin mendengarkan penjelasan dari 

Hasan. Menurut Tata konflik tersebut merupakan konflik terbesar selama ia 

menjalin hubungan berpacaran dengan Hasan. Karena sempat beberapa kali ketika 

Tata menemukan barang – barang pemberian dari mantan Hasan yang masih 

disimpan di dalam kos Hasan. Artinya, kesalahan Hasan tersebut terjadi untuk 

kedua kalinya. Sehingga Tata merasa dibohongi oleh janji – janji dan permintaan 



maaf dari Hasan. Namun, pada akhirnya Tata memaafkan kesalahan Hasan dan 

mereka menjalin hubungan kembali seperti biasa.  

Setelah mengetahui konflik yang dialami oleh Tata dan kekasihnya, 

peneliti menanyakan bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik. Tata 

menjelaskan ketika konflik tersebut terjadi karena kesalahan Hasan, biasanya 

Hasan meminta maaf dan berusaha memberi penjelasan secara tenang tanpa emosi 

dan tidak menggunakan kalimat – kalimat kasar. Menurut cerita dari Tata, konflik 

juga pernah terjadi karena Tata ketahuan jalan dengan lelaki lain. Pada saat itu, di 

tahun 2017 akhir posisi Tata berada di Jakarta, karena Tata juga sudah 

menyelesaikan kuliahnya. Selama beberapa bulan ia bertempat tinggal di 

kediaman tantenya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Karena konflik yang biasa 

terjadi dalam hubungan Tata dan Hasan yaitu masalah waktu, dimana Hasan 

selalu tidak memiliki waktu untuk menemui Tata dengan alasan sibuk bekerja. 

Sehingga waktu mereka untuk saling bertatap langsung sangat minim. Dengan 

kondisi seperti itu, Tata merasa jenuh karena merasa tidak pernah quality time 

dengan kekasihnya sendiri. Dalam waktu yang bersamaan, Tata mengetahui 

melalui insta story bahwa ada teman lelakinya yang sedang berada di Jakarta. 

Pada saat itu Tata langsung melakukan komunikasi dengan teman lelakinya 

tersebut, hingga pada akhirnya mereka membuat janji untuk menonton film 

bersama di salah satu mall di Jakarta. Ketika Tata sedang jalan dengan lelaki 

tersebut, Hasan sibuk menelpon Tata berkali – kali, hingga pada akhirnya Tata 

mengaku bahwa ia sedang jalan dengan teman laki – laki. Dengan demikian, 

konflik terjadi sampai Hasan tidak menghubungi Tata selama 1 minggu lamanya. 

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Tata ketika Hasan sedang marah yaitu 



dengan terus menerus berusaha menghubungi Hasan dan mengakui kesalahan 

yang diperbuat olehnya. Namun, ketika Hasan tidak pernah merespon chat dari 

Tata, ia memberikan waktu beberapa hari sampai Hasan mau menghubungi Tata 

kembali. Setelah Hasan sudah mau berkomunikasi kembali, Tata berusaha 

menjelaskan secara perlahan secara baik – baik. Ketika Hasan sudah menerima 

penjelasan dari Tata, ia memberikan nasihat kepada Tata agar tidak mengulangi 

kesalahan seperti itu kembali. Hingga akhirnya konflik tersebut terselesaikan dan 

mereka kembali menjalin hubungan seperti biasa. 

Dengan kondisi hubungan berpacaran yang dijalani oleh Tata dan Hasan 

selama 3 tahun dengan berbagai macam konflik yang terjadi, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana cara mereka mempertahankan hubungan walaupun sering 

mengalami perselisihan satu sama lain. Mengenai hal tersebut Tata menjelaskan 

bahwa dirinya mengaku bahwa tujuan awal ia menjalin hubungan yaitu untuk 

dapat melanjutkan ke tahap yang lebih intim, yaitu pernikahan. Sehingga ketika 

konflik terjadi diantara mereka, Tata selalu berusaha agar masalah tersebut tidak 

berlarut – larut terlalu lama dan tidak menjadi masalah besar yang dapat 

mengakibatkan pemutusan hubungan. Tata sangat berusaha agar hubungannya 

dapat bertahan hingga sampai pada hubungan pernikahan karena ia dan 

kekasihnya sudah memiliki komitmen untuk menuju ke tahap pernikahan. Ketika 

ia merasa jenuh dengan kekasih, upaya yang dilakukan yaitu mencari aktivitas 

yang dapat dilakukan bersama seperti merencanakan liburan bersama, atau 

melakukan quality time. Namun, ketika masing – masing diri dari Tata dan Hasan 

merasa ingin sendiri, mereka saling memaklumi dan memberikan waktu untuk diri 



masing – masing. Serta mereka selalu saling terbuka dan mengungkapkan segala 

keluh kesah untuk dijadikan intropeksi masing – masing individu.  

 

 

 

 

INFORMAN 2 

Nama  : Hasan Fuad 

Usia  : 23 Tahun 

 Wawancara dengan informan kedua dilakukan pada tanggal 21 Agustus 

2018 pukul 23.00 WIB di sebuah cafe yang terletak di Kota Pati. Peneliti 

menghampiri informan yang sudah lebih dulu berada di cafe tersebut. Informan 

ini merupakan kakak tingkat peneliti ketika duduk di bangku SMP.  Ketika 

peneliti sampai di tempat, informan langsung mempersilahkan peneliti untuk 

duduk dan memesan minuman. Sebelum wawancara dimulai, peneliti 

menyampaikan maksud dan tujuan wawancara yang akan dilakukan. Setelah itu, 

ia bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Informan yang akrab dipanggil Hasan ini langsung menceritakan bagaimana ia 

dapat berkenalan dengan kekasihnya yang bernama Tata. Perkenalan tersebut 

berawal ketika Tata menghubungi Hasan melalui BBM untuk menanyakan kabar 

seorang lelaki yang merupakan mantan kekasihnya. Seiring berjalannya waktu, 

keduanya saling curhat satu sama lain mengenai masing – masing orang yang 



sedang dekat dengan mereka. Dapat dikatakan kedekatan mereka berawal dari 

saling curhat dan saling bekeluh kesah ketika mereka mengalami suatu masalah.  

 Hasan juga menjelaskan bahwa ia merasa nyaman dan suka ketika harus 

berbagi cerita bersama Tata dengan alasan apa yang dibicarakan selalu memiliki 

kecocokan satu sama lain. Selain itu, ketika Hasan bercerita mengenai suatu 

masalah, ia menyukai cara Tata ketika memberikan solusi. Namun hal tersebut 

hanya mereka lakukan melalui chat saja. Hingga pada akhirnya mereka 

memutuskan untuk bertemu secara langsung walaupun hanya sekedar keluar 

untuk mencari makan. Hasan mengaku di awal kedekatan itu tidak memiliki niat 

sedikit pun untuk menjalin hubungan berpacaran dengan Tata. Hingga pada 

akhirnya, ia merasa semakin cocok dan muncul rasa ingin mengenal serta ingin 

mengetahui berbagai hal dari Tata secara mendalam. Namun, pada saat itu Hasan 

sedang menempuh tugas akhir di masa perkuliahannya. Sehingga ia 

mengesampingkan perasaan suka terhadap Tata dengan mengutamakan tugas 

akhir yang sedang ia jalani.  

 Masa pendekatan yang mereka jalani kurang lebih selama 6 bulan 

lamanya. Hasan menyadari bahwa kedekatan antara ia dan Tata sudah semakin 

intim dan ia merasa tidak dapat membohongi perasaannya. Begitu pula yang 

dirasakan oleh Tata, hingga pada akhirnya Tata sendiri yang meminta kepastian 

atas kedekatan mereka. Setelah Hasan menyelesaikan tugas akhir dan dinyatakan 

lulus dari perkuliahannya, ia menyatakan cinta kepada Tata secara langsung. Pada 

tanggal 16 Agustus 2015 mereka resmi berpacaran dan masih menjalin hubungan 

tersebut hingga sekarang. Hasan bercerita mengapa ia yakin memutuskan 

menjalin hubungan dengan Tata, karena bagi Hasan ia dapat menciptakan rasa 



nyaman dan tenang ketika Hasan sedang dalam situasi apapun. Selain itu, Tata 

juga dapat menjadi wanita yang selalu mendukung segala sesuatu yang dikerjakan 

oleh Hasan. Ia mengaku bahwa Tata merupakan wanita yang pas dengan 

kriterianya dan menyukai bagaimana cara Tata baik kepada semua orang dan 

memiliki sifat yang ramah serta mudah bergaul kepada setiap orang yang baru 

dikenal. Di sisi lain Hasan juga mengatakan bahwa terkadang Tata masih bersikap 

seperti anak kecil. Dimana setiap ada permasalahan kecil selalu mengutamakan 

emosi yang membuat mereka bertengkar.  

 Mereka sempat menjalani hubungan jarak jauh selama 2 bulan karena 

Hasan harus bekerja di Karawang, Jawa Barat. Hasan mengaku dengan kondisi 

mereka yang berjauhan, konflik seringkali terjadi.  Biasanya yang menjadi 

permasalahan dalam hubungan mereka yaitu masalah waktu. Dimana Tata 

menuntut Hasan untuk selalu memberi kabar melalui telepon atau video call. 

Terkadang Hasan tidak dapat memenuhi keinginannya karena kondisi yang lelah 

sepulang ia dari kerja. Konflik terjadi karena Tata selalu menganggap bahwa 

Hasan tidak memanfaatkan waktu renggangnya untuk menelfon atau video call.  

Kekecewaan Tata terhadap Hasan membuat keduanya harus mengalami konflik. 

Biasanya konflik seperti itu berakibat keduanya tidak saling berkomunikasi 

selama dua sampai tiga hari. Cara Hasan menyikapi konflik seperti yang sudah 

diceritakan, yaitu dengan membiarkan Tata selama beberapa hari agar emosinya 

menurun. Setelah sudah dibiarkan beberapa hari, Hasan kembali menghubungi 

Tata dengan kata – kata yang manis dan melupakan masalah yang terjadi di hari 

sebelumnya. Upaya atau cara lain yang dilakukan Hasan agar konflik yang terjadi 

dapat segera terselesaikan, Hasan mencari waktu yang tepat ketika emosi Tata 



sudah menurun, ia menjelaskan secara baik – baik dan memberikan pemahaman 

mengapa Hasan tidak bisa memenuhi keinginannya tersebut. Hasan mengaku 

bahwa Tata merupakan wanita yang posesif. Namun hal tersebut tidak menjadi 

permasalahan bagi Hasan, dia justru memaklumi jika Tata memiliki sikap yang 

posesif karena merupakan bentuk dari rasa khawatir terhadap apa yang dilakukan 

oleh Hasan.  

 

 Konflik lain yang dialami oleh keduanya yaitu ketika Hasan masih 

menyimpan barang – barang dari mantannya. Hasan mengakui kesalahannya 

tersebut dan berusaha meminta maaf kepada Tata, karena pada saat itu konflik 

yang dialami cukup serius. Hasan mengaku bahwa Tata seringkali meminta putus 

karena konflik tersebut. Namun, Hasan tetap menjelaskan dan memohon kepada 

Tata agar tidak mengakhiri hubungannya hanya karena konflik seperti itu. Upaya 

yang dilakukan Hasan yaitu secara langsung ia membuktikan kepada Tata bahwa 

barang – barang dari mantan yang masih ia simpan lalu disingkirkan dan tidak 

berada di kamarnya lagi. Akibat dari konflik tersebut, Tata menjadi semakin 

posesif terhadap Hasan. Dengan kondisi seperti itu Hasan memaklumi karena 

konflik terjadi atas kesalahannya sendiri dan ia menanggung akibatnya. Konflik 

lain yang pernah terjadi diantara mereka yaitu ketika Tata membohongi Hasan. 

Kebohongan tersebut merupakan kesalahan terbesar Tata karena ia pergi dengan 

lelaki lain tanpa memberi kabar kepada Hasan. Menurut penjelasan Hasan, Tata 

melakukan hal tersebut karena ia merasa bosan Hasan tidak pernah memiliki 

waktu untuk pergi berduaan dengan Tata. Walaupun Tata tidak memiliki rasa suka 

terhadap teman lelakinya itu, namun Hasan mengaku sangat kecewa. Menurut 



Hasan, untuk mengatasi rasa bosan Tatat tidak perlu melakukan kebohongan 

seperti itu. Mereka sempat tidak berkomunikasi selama 1 minggu akibat konflik 

tersebut. Hasan menjelaskan bahwa ia membutuhkan waktu sendiri untuk 

meredam amarahnya kepada Tata. Penyelesaian konflik yang dilakukan yaitu 

Hasan mulai mau berkomunikasi kembali dengan Tata dan membicarakan hal 

tersebut secara baik – baik. Memberikan nasihat kepada Tata agar tidak 

mengulangi kesalahan seperti itu lagi, walaupun pada saat itu Hasan sangat 

merasa kecewa.  

 Selama tiga tahun lamanya mereka menjalin hubungan berpacaran, Hasan 

mengaku sudah memiliki tujuan yang baik, yaitu ingin membawa Tata ke jenjang 

pernikahan. Ketika peneliti menanyakan apa yang membuat Hasan yakin untuk 

membawa Tata ke tahap pernikahan, ia menjelaskan bahwa Tata merupakan 

wanita yang sesuai dengan kriterianya. Seiring berjalannya hubungan tersebut, 

Hasan merasa bahwa Tata banyak belajar dari kesalahan – kesalahan yang pernah 

terjadi. Alasan lain bahwa sudah tidak waktunya mereka untuk bermain – main 

dalam hubungan. Oleh karena itu, keduanya saling mempertahankan hubungan 

tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Hasan untuk tetap mempertahankan 

hubungannya yaitu dengan tetap terbuka satu sama lain. Ketika ada 

ketidakcocokan lebih baik dibicarakan agar dapat dijadikan sebagai intropeksi diri 

satu sama lain. Sehingga ketika konflik terjadi mereka dapat menyelesaikannya 

dengan baik, tanpa harus mengakhiri hubungan. Hasan juga mengaku telah 

memelihara hubungannya dengan Tata dengan maksimal. Dengan mulai 

mengenalkan Tata kepada keluarga besar Hasan, serta mengelola hubungan 



dengan melakukan quality time yang cukup agar satu sama lain tidak pernah 

mengalami rasa jenuh.  

 

 

INFORMAN 3 

Nama  : Yolanda Pramudita 

Usia  : 21 Tahun 

 Peneliti melakukan wawancara dengan infroman ketiga pada tanggal 22 

Agustus 2018 pukul 17.30 WIB. Wawancara dilakukan di kos tempat informan 

tinggal selama ia menjalani kuliah di Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya 

peneliti sudah pernah bertemu dengan infroman di sebuah tempat makan. Ia 

merupakan kekasih dari teman peneliti. Informan yang akrab dipanggil Yolanda 

ini merupakan orang yang sangat ramah dan mudah bergaul dengan orang lain. 

Ketika diwawancarai, ia sangat komunikatif dan terbuka terhadap peneliti. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menceritakan maksud dan tujuannya 

untuk menjadikan Yolanda sebagai informan penelitian. Dengan senang hati, 

Yolanda bersedia untuk menceritakan pengalaman hubungan yang ia jalin dengan 

kekasihnya selama 7 tahun ini.   Ia menjalin hubungan dengan kekasihnya sejak 

tahun 2011 ketika ia duduk di bangku SMP. Kekasihnya yang bernama Robi 

merupakan teman satu kelas Yolanda di SMP 1 Kudus. Ia mengaku bahwa 

sebelumnya tidak menjalin pertemanan dengan Robi secara khusus. Hanya sebatas 

teman satu kelas. Bahkan antara Yolanda dan Robi jarang sekali untuk saling sapa 

dan berkomunikasi di dalam kelas. Hal tersebut dikarenakan Yolanda memiliki 



sifat yang pendiam dan pemalu. Namun, kedekatan mereka berawal ketika mereka 

mengikuti organisasi yang sama yaitu OSIS. Dimana keduanya sering terlibat 

bersama dalam urusan organisasi tersebut.  

 

 Kebiasaan mereka yang sering bekerja sama dalam urusan organisasi 

membuat Yolanda dan Robi semakin dekat hingga mereka duduk di kelas dua 

SMP. Yolanda yang memiliki sifat cuek kepada laki – laki, mulai dapat tertarik 

dan membuka diri untuk Robi. Hal tersebut dirasakan ketika Yolanda meminta 

bantuan kepada Robi karena motornya mogok di sekolah, Robi dengan sigap 

membantu Yolanda dan mengantarkan Yolanda ke bengkel motor. Semenjak itu, 

mereka sering berkomunikasi melalui sms. Hingga kedekatan tersebut berjalan 

selama 2,5  tahun sejak kelas satu SMP hingga pertengahan kelas tiga SMP. 

Pendekatan selama 2,5 tahun itu digunakan Yolanda untuk semakin memahami 

dan mengenal sikap Robi seperti apa. Karena Yolanda memiliki sikap tidak 

mudah percaya dengan orang lain, serta tidak mudah jatuh cinta pada laki – laki. 

Namun selama masa pendekatan itu ia mulai merasa cocok dan menemukan 

kenyamanan ketika bersama Robi. Alasan yang membuat Yolanda bisa jatuh hati 

pada Robi yaitu karena Robi merupakan laki – laki yang humble, baik, dan 

tanggung jawab. Setelah mengetahui sifat Robi secara intim, Yolanda 

menceritakan bahwa pada saat itu rasa suka mulai muncul. Hingga pada akhirnya 

mereka resmi berpacaran pada saat mereka duduk di kelas tiga SMP. Tepatnya 

pada tanggal 11 Maret 2011. Di awal hubungan, mereka tidak memikirkan 

masalah hubungan yang serius. Pada saat itu masih di usia yang labil, maka 

hubungan mereka hanya sebatas suka sama suka. Ketika peneliti menanyakan 



mengenai tujuan Yolanda menjalin hubungan berpacaran dengan Robi, ia 

menjelaskan bahwa di 2 tahun pertama belum ada hal yang membuatnya harus 

berfikir mengenai hubungan serius hingga ke pernikahan. Namun, seiring 

berjalannya waktu hingga masuk tahun ketiga, Yolanda semakin yakin bahwa 

Robi dapat membawanya ke jenjang pernikahan. 

 Selama 7 tahun hubungan ini berjalan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

hubungan tersebut tidak pernah terjadi konflik. Konflik sering terjadi dalam 

hubungan yang dijalin oleh Yolanda dan kekasihnya. Konflik yang biasa terjadi 

yaitu dikarenakan Yolanda memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Yolanda 

mengaku, akibat kecemburuannya yang berlebihan terkadang membuat Robi 

merasa malas berkomunikasi dengannya. Namun, hal tersebut tidak dapat 

dihindari olehnya karena ia merasa sikap posesif selalu ada pada dirinya. Selalu 

ingin mengetahui segala aktivitas sang kekasih, Yolanda tak pernah berhenti 

menanyakannya kepada Robi. Jika Robi tidak membalas atau tidak memberitahu 

sedang melakukan apa, dimana, dan dengan siapa, maka Yolanda langsung 

menghubungi kerabat dekat dari Robi untuk mendapatkan informasi tersebut. Di 

awal hubungan, konflik yang disebabkan oleh sikap posesif tersebut seringkali 

muncul. Bahkan hingga Robi merasa muak dan malas jika Yolanda 

menghubunginya. Akibatnya komunikasi mereka sempat berhenti selama 2 

minggu. Yolanda menyadari hal tersebut wajar membuat Robi merasa kesal. 

Namun, ia juga mengaku bahwa sikap tersebut tidak dapat ia hilangkan. 

Solusinya, Yolanda menyadari bahwa sikap posesif yang ia miliki harus dikurangi 

agar hubungan mereka tetap bertahan. Ketika sikap posesif itu muncul, konflik 

terjadi sangat hebat. Dimana Robi sempat berkata kasar dan membentak Yolanda 



ketika menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Hal tersebut terjadi atas dasar 

emosi dan Robi merasa bahwa dirinya terlalu dikekang. Namun, konflik tersebut 

tidak berlarut – larut lama mereka biarkan. Setelah emosi keduanya sudah mereda, 

biasanya Robi langsung menghampiri Yolanda untuk meminta maaf dan meminta 

untuk melupakan masalah yang mereka alami.  

 Yolanda bercerita bahwa kekasihnya ini memiliki sikap yang humoris. 

Sikap tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Yolanda memutuskan untuk 

menjalin hubungan dengan Robi. Sikap humoris itu sangat menghibur dan 

membuat Yolanda senang. Misalnya, ketika Yolanda sedang lelah dengan 

persoalan kuliahnya, atau sedang tidak memiliki mood, Robi selalu hadir dengan 

candaan – candaannya untuk menghibur Yolanda. Hal tersebut dapat membuat 

Yolanda kembali mendapatkan mood yang baik, karena Robi selalu membawa 

suasana menjadi senang. Begitu pula ketika konflik sedang terjadi diantara 

mereka, Robi kerap menggunakan sikap humorisnya itu untuk dapat membuat 

Yolanda menjadi reda pada saat sedang kesal. Yolanda juga mengaku bahwa hal – 

hal sepele dapat menimbulkan terjadinya konflik diantara mereka. Misalnya, 

ketika Yolanda ingin ditemani makan malam dengan Robi, namun pada 

kenyataannya Robi tidak dapat memenuhi keinginannya. Keinginan Yolanda yang 

tidak terpenuhi itu seringkali membuat Yolanda kesal dan pada akhirnya 

menimbulkan konflik. Padahal ia sendiri mengaku bahwa hal seperti itu tidak 

perlu dibesar – besarkan menjadi konflik. Ketika konflik terjadi karena masalah – 

masalah sepele seperti yang dijelaskan tersebut, Robi tidak pernah 

menanggapinya dengan serius. Justru Robi menyikapinya dengan sabar dan selalu 

berusaha mencairkan suasana hati Yolanda agar emosinya mereda. Diluar dari 



sikap humoris yang dimiliki Robi, Yolanda menjelaskan bahwa Robi 

sesungguhnya memiliki sikap yang sangat bertanggung jawab dan dewasa. Hal 

tersebut terlihat ketika terjadi konflik yang disebabkan oleh keegoisan Yolanda, ia 

tidak pernah menanggapinya dengan emosi kembali. Upaya yang dilakukan Robi 

yaitu dengan menjanjikan kembali kepada Yolanda untuk dapat menemani makan 

malam dikemudian hari.  

 Seiring berjalannya waktu, ketika hubungan mereka masuk pada usia 

tahun keempat, keseriusan satu sama lain mulai muncul. Dimana keduanya saling 

memutuskan untuk berkomitmen agar hubungan mereka dapat terjalin dengan 

baik dan dapat mencapai tujuan yaitu sampai pada tahap pernikahan. Di awal 

hubungan, Yolanda mengaku belum memikirkan mengenai keseriusan tersebut. 

Karena ia merasa pada saat itu usia mereka masih labil yang masih duduk di 

bangku SMP. Hubungan yang semakin intim dan semakin menemukan kecocokan 

ini, membuat keduanya sudah saling mengerti sifat masing – masing secara 

mendalam. Terdapat perbedaan sifat yang dimiliki oleh keduanya, namun hal 

tersebut tidak membuat mereka mengalami kemunduran hubungan. Justru mereka 

saling berupaya agar hubungan tetap terjalin dengan baik dan stabil.  

Yolanda mengaku bahwa dirinya sudah terbiasa dengan kehadiran Robi di 

dalam kehidupannya. Sehingga ketika ia harus mengenal dan membuka hati untuk 

yang lain, ia merasa sudah tidak perlu lagi ia lakukan. Alasannya, karena ia sudah 

merasa sangat yakin bahwa Robi dapat diandalkan dan dapat membawanya ke 

hubungan yang serius. Kenyamanan dan kecocokan diantara mereka yang 

membuat keduanya dapat saling membangun komitmen. Yolanda menjelaskan 

ketika mereka berdua berjanji untuk saling berkomitmen, disitulah ia merasa 



memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesetiaannya terhadap Robi. Rasa jenuh 

kerap muncul pada diri Yolanda, namun ia berusaha mengalihkan rasa jenuh 

tersebut dengan cara mengajak Robi untuk mengahabiskan waktu bersama. Selain 

itu, Yolanda melakukan beberapa upaya agar hubungannya tetap bertahan dengan 

stabil, yaitu dengan menjaga keterbukaan diri serta saling berkomunikasi satu 

sama lain. Ketika terdapat suatu hal yang membuat salah satu dari mereka tidak 

nyaman, upaya yang dilakukan yaitu saling membuka diri dan membicarakan apa 

yang menyebabkan ketidaknyamanan tersebut muncul. Yolanda juga menjelaskan 

bahwa satu sama lain selalu saling terbuka dan saling menciptakan hubungan yang 

menyenangkan. Hal tersebut didasari pada komitmen yang sudah mereka bangun.  
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INFORMAN 4 



Nama  : Robi Eka Ariawan 

Usia  : 22 Tahun 

 Peneliti melakukan wawancara dengan infroman keempat pada tanggal 22 

Agustus 2018 di tempat informan tinggal selama menjalani kuliah di Semarang. 

Informan merupakan seorang mahasiswa jurusan sastra indonesia Universitas 

Diponegoro. Informan keempat yang akrab dipanggil Robi ini dengan senang hati 

menyambut peneliti untuk melakukan wawancara. Sebelumnya, peneliti sudah 

menjelaskan seputar wawancara yang akan dilakukan kepada informan melalui 

chat. Pada saat itu juga informan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan 

menentukan hari dan tempat wawancara. Informan merupakan lelaki yang sangat 

ramah kepada setiap orang yang berinteraksi dengannya walaupun ia belum 

mengenal lawan bicaranya secara mendalam. Ketika wawancara dilakukan, 

informan dengan sangat terbuka menceritakan hubungan berpacaran yang ia jalin 

dengan kekasihnya yang bernama Yolanda.  

Hubungan yang sudah berjalan 7 tahun lalu hingga sekarang ini berawal 

ketika ia duduk di bangku SMP. Berawal ketika Robi dan Yolanda tergabung 

dalam organisasi di sekolahnya yaitu OSIS. Keduanya sering berinteraksi dalam 

urusan tugas – tugas organisasi di sekolahnya. Robi mengaku sejak ia mengenal 

Yolanda, tidak ada rasa ingin mendekatinya untuk ke arah yang lebih intim. Ia 

hanya sebatas dalam hubungan teman satu kelas dan teman satu organisasi. 

Karena Yolanda sendiri merupakan orang yang memiliki sifat pendiam. 

Sedangkan Robi memiliki sikap yang berbanding terbalik dengan Yolanda. 



Sehingga pada saat mereka duduk di kelas yang sama, interaksi secara aktif justru 

jarang terjadi.  

Kedekatan mereka berawal ketika Robi dan Yolanda diharuskan untuk 

saling bekerja sama dalam urusan organisasi. Dimana keduanya menjadi partner 

untuk menangani sebuah kegiatan organisasi tersebut. Pada saat itu mereka sudah 

duduk di kelas dua SMP. Semenjak hal tersebut terjadi, mereka akhirnya dapat 

membangun hubungan pertemanan yang awalnya canggung untuk berinteraksi 

hingga pertemanan yang sangat intim. Kebiasaan mereka untuk selalu bersama 

ternyata membuat keduanya saling merasa nyaman. Robi menjelaskan bahwa di 

luar kegiatan organisasi di sekolahnya, mereka juga berada di satu tempat 

bimbingan belajar yang sama. Hingga akhirnya mereka sering pergi ke tempat 

bimbingan belajar tersebut secara bersama – sama. Memasuki tahun ketiga, 

kenyamanan dan kecocokan sudah mulai dirasakan oleh Robi. Ia mengaku pada 

saat itu sudah cukup waktu 2,5 tahun untuk mengenal Yolanda. Awalnya, ia 

merasa pesimis dan takut untuk mengatakan cinta pada Yolanda. Karena Yolanda 

merupakan wanita yang cuek dalam urusan percintaan. Namun, hal tersebut tidak 

menghalangi Robi untuk mengatakan cintanya pada Yolanda. Hingga akhirnya 

mereka resmi berpacaran pada tanggal 11 Maret 2011.  

Robi mengaku, ia sangat tertarik kepada Yolanda karena Yolanda 

merupakan wanita yang tidak pernah bertingkah yang aneh – aneh. Selain itu, ia 

menyukai cara Yolanda yang selalu kalem dan sabar menghadapi orang lain di 

sekitarnya. Hal yang membuat Robi meyukai Yolanda ketika ia tidak dapat 

memahami soal try out untuk ujian, Yolanda dengan peka memberitahu dan 

mengajarkan bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Sejak kejadian itu, Robi 



mulai melakukan pendekatan kepada Yolanda secara intens. Pendekatan yang 

dilakukan oleh Robi yaitu mulai memberikan perhatian kepada Yolanda melalui 

hal – hal kecil. Seperti selalu mengirim sms setiap hari untuk mengingatkan 

makan, sholat, serta belajar. Ia merasa pendekatannya di respon dengan baik oleh 

Yolanda karena selalu mendapatkan timbal balik seperti yang diharapkan oleh 

Robi.  

Robi menjelaskan, di awal hubungan ia tidak pernah memikirkan akan 

membawa Yolanda ke hubungan yang lebih serius. Robi menyadari pada saat itu 

mereka masih duduk di bangku SMP, dimana pemikiran mereka akan hubungan 

masih terlalu labil. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata hubungan tersebut 

dapat bertahan hingga sekarang. Walaupun, seperti yang diceritakan oleh Robi, 

selama 7 tahun berpacaran ia dan kekasih sempat memutuskan hubungan selama 1 

bulan. Hal tersebut terjadi karena mereka mengalami perselisihan yang 

disebabkan oleh perbedaan pendapat. Pada saat itu, mereka sudah lulus dari SMA 

dan akan melanjutkan kuliah. Perselisihan terjadi disebabkan oleh perbedaan 

minat dan pemikiran mengenai Universitas yang akan dituju. Robi yang ingin 

masuk di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sedangkan Yolanda ingin masuk 

ke Universitas Diponegoro Semarang. Ketika perbedaan tersebut terjadi, Yolanda 

yang pemikirannya masih labil tidak ingin jika mereka berada di Kota yang 

berbeda pada saat menjalani perkuliahan. Disisi lain, Robi tidak bisa sepenuhnya 

menuruti kemauan Yolanda karena ia ingin mengejar impiannya untuk kuliah di 

UGM. Seperti yang dijelaskan Robi, mereka sempat break dan saling tidak 

berkomunikasi selama 1 bulan lamanya. Karena menurut Robi, pemikiran 

keduanya harus dibenahi terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya Robi 



memutuskan untuk break dengan tujuan introspeksi diri masing – masing untuk 

hubungan yang lebih baik kedepannya. Pada kenyataannya, impian Robi untuk 

kuliah di UGM tidak dapat tercapai. Ia justru diterima di Universitas Diponegoro 

dan Yolanda diterima di Universitas Negeri Semarang. Keinginan Yolanda saat 

itu sudah terpenuhi dimana mereka berdua masih berada dalam satu kota 

walaupun beda universitas.  

Hingga memasuki masa perkuliahan, Robi mulai berkomunikasi seperti 

menanyakan kabar dengan Yolanda serta mereka menjalin hubungan kembali 

seperti di awal mereka berpacaran. Pada saat itu mereka sudah saling 

berkomitmen untuk mempertahankan hubungan tersebut dengan baik. Robi 

mengaku, ketika ia memutuskan untuk berkomitmen dengan Yolanda, ia sudah 

memikirkan berbagai hal untuk dapat membawa Yolanda ke pernikahan. 

Semenjak itu, Robi selalu menjaga sikap agar tidak terjadi perselisihan atau 

konflik pada hubungannya. Namun, pada kenyataannya konflik tidak dapat 

dihindari dalam suatu hubungan. Robi menyadari bahwa Yolanda memiliki sikap 

yang posesif. Sikap posesif tersebut muncul karena cemburu yang berlebihan. 

Sikap etrsebut dirasakan oleh Robi ketika ia mulai dilarang untuk terlalu dekat 

dengan teman wanitanya selain Yolanda. Selain itu, setiap hari ia selalu memberi 

kabar kepada Yolanda mengenai aktivitas yang ia lakukan. Robi memaklumi 

sikap tersebut dan menuruti kemauan Yolanda. Namun, apabila keinginan 

Yolanda tidak dapat terpenuhi, seringkali konflik terjadi di antara mereka. Upaya 

yang dilakukan Robi agar konflik tersebut tidak berlangsung lama, Robi selalu 

mengalah dan meminta maaf kepada Yolanda. Selain itu ia juga menjelaskan 

secara baik – baik apa yang sebenarnya terjadi. Robi menjelaskan bahwa ketika 



Robi sudah membicarakan dan menyelesaikan konflik dengan mengajak Yolanda 

berdiskusi, respon yang didapat juga merupakan respon yang baik. Artinya, 

Yolanda dapat meredam emosinya pada saat itu juga. Sehingga konflik yang 

terjadi di antara mereka hanya berlangsung sebentar, dengan kata lain konflik 

dalam hubungan mereka tidak pernah berlangsung lama.  

Keduanya sudah saling berkomitmen untuk menjalin hubungan ke tahap 

yang serius. Untuk menjaga dan mempertahankan hubungan tersebut, Robi 

mengaku ia selalu mengajak Yolanda untuk melakukan hal – hal yang sebelumnya 

pernah dilakukan. Karena sikap Yolanda sendiri selalu ingin quality time bersama 

Robi. Robi pun menyadari hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari rasa 

jenuh dalam hubungan mereka. Di tengah – tengah kesibukannya, Robi selalu 

berusaha menemui Yolanda. Ia seringkali memberikan kejutan kepada Yolanda 

dengan tiba – tiba datang menghampiri Yolanda untuk mengajaknya pergi. Atau 

biasanya Robi datang menghampiri Yolanda dengan membawa tiket menonton 

bioskop film kesukaan Yolanda. Menurut Robi, 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 Robi. Keyakinan Robi semakin 

meningkat untuk tidak berpindah ke lain hati, semakin membuat Robi melakukan 

berbagai upaya agar hubungan tetap berjalan stabil hingga waktu yang lama. Robi 

menjelaskan bahwa ia selalu menekankan kepada Yolanda bahwa keduanya harus 

saling terbuka dalam hal apapun, baik itu kabar baik atau kabar yang buruk. 

Sehingga kenyamanan akan semakin meningkat dengan adanya keterbukaan 

tersebut.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAN 5 

Nama  : Amelia Devi Prasanti 

Usia  : 22 Tahun 

 Wawancara dengan informan 5 dilakukan di tempat tinggal peneliti di 

Semarang. Peneliti dan informan membuat janji sejak dua hari sebelum 

wawancara ini berlangsung. Informan merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Diponegoro. Ia sedang menjalin hubungan berpacaran dengan 



kekasihnya yang bernama Yoga mahasiswa Sastra Indonesia Universitas 

Diponegoro. Hubungan yang mereka jalin berawal sejak 8 Agustus 2015 hingga 

sekarang. Kedekatan mereka berawal ketika keduanya terlibat dalam UKM Zona 

Kampus Universitas Diponegoro dan sering melakukan tapping bersama. Pada 

saat itu, masing – masing antara Amel dan Yoga memiliki pasangan. Karena 

terbawa kondisi dimana mereka sering melakukan tapping bersama, keduanya 

mulai saling membuka diri dengan saling curhat. Pada awalnya, Amel tidak 

mengenali Yoga secara dekat. Hanya karena ketika terlibat dalam UKM tersebut, 

ia baru mengenal Yoga. Mulai dari menemukan kecocokan ketika diajak ngobrol, 

dan ternyata Amel baru menyadari bahwa Yoga juga berasal dari wilayah yang 

sama dengan tempat Amel tinggal. Sehingga Amel merasa ada kecocokan diantara 

mereka. 

 Kedekatan tersebut mulai terjadi selama enam bulan. Keduanya sudah 

terbiasa menjadi teman dekat yang mulai membuka diri. Amel dan Yoga saling 

curhat dan menceritakan mengenai pasangan masing – masing. Kebiasaan tersebut 

membuat Amel dan Yoga semakin dekat, hingga pada akhirnya masing – masing 

telah mengakhiri hubungan dari pasangan mereka. Ketika ditanya oleh peneliti 

apakah ia memutuskan hubungan dengan kekasihnya karena sudah mulai tertarik 

dengan Yoga, ia menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan kehadiran 

Yoga. Amel mengatakan bahwa memang sebelumnya hubungan dengan 

kekasihnya itu sudah mulai renggang. Dengan kondisi hubungan yang renggang 

tersebut, kehadiran Yoga membuat Amel menjadi merasa cocok karena merasa 

memiliki teman curhat. Setelah masing – masing sudah memiliki status jomblo, 

hubungan mereka semakin intim. Dimana setiap harinya Amel selalu mendapat 



pesan singkat dari Yoga. Amel mengaku ia tidak dapat menyembunyikan rasa 

senang ketika Yoga memberi kabar, atau pun memberi perhatian kepada Amel. Di 

situlah Amel merasa bahwa ia sedang kasmaran. Setiap hari Yoga selalu 

menghampiri Amel. Suatu ketika Amel merasa sangat senang sekali, karena Yoga 

datang ke tempat Amel tinggal secara tiba – tiba dengan membawa cokelat untuk 

Amel. Hal – hal seperti itu membuat Amel menjadi mulai ada perasaan dengan 

Yoga.  

 Hingga akhirnya mereka resmi menjalin hubungan pacaran pada tanggal 8 

Agustus 2015. Setelah mengetahui proses pendekatan yang dialami oleh Amel 

hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran, peneliti menanyakan alasan Amel 

tertarik untuk menjadi kekasihnya Yoga. Ia menjelaskan alasan ia menyukai 

kekasihnya itu karena Amel menyukai cara Yoga mendekatinya yang penuh 

kejutan dan romantis. Alasan lain yaitu ketika diajak berdiskusi hal apapun Yoga 

selalu memiliki solusi yang cerdas. Menurut Amel, Yoga merupakan lelaki yang 

sesuai dengan kriterianya, yang mampu diandalkan dalam hal apapun. Selama ia 

menjalin hubungan berpacaran dengan Yoga, ia menyadari bahwa cukup banyak 

prinsip – prinsip serta pandangan yang satu pemikiran mengenai hidup diantara 

mereka. 

 Sejak awal hubungan terjalin, Amel sudah memiliki tujuan bahwa 

hubungan ini harus mengarah pada hal yang positif. Dimana ia 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. Amel mengaku dengan pengenalan sikap secara 

mendalam akan membuat dirinya menjadi semakin yakin memilih Yoga untuk 



menjadi pasangan hidup. Ia juga mengaku bahwa keduanya sering melakukan 

diskusi dan bertukar pikiran mengenai pandangan hidup ke depan. Dengan 

pandangan yang sama, membuat Amel menjadi yakin dan percaya bahwa Yoga 

merupakan lelaki yang bisa bertanggung jawab. Namun, selain sikap – sikap yang 

disukai oleh Amel terdapat sikap yang membuat Amel kurang suka. Ia 

menjelaskan bahwa Yoga merupakan orang yang introvert. Dimana, ia cuek 

dengan lingkungan sekitar dan cenderung tidak peduli dengan orang – orang yang 

tidak begitu dikenal olehnya. Sedangkan Amel memiliki sikap yang ekstrovert. 

Dimana ia selalu peka terhadap keadaan – keadaan sosial di sekitarnya. Amel 

lebih menyukai dunia luar dan banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Perbedaan sikap tersebut terkadang memunculkan konflik diantara mereka.  

 Amel mengaku memasuki usia 1,5 tahun berpacaran, konflik mulai sering 

terjadi. Di awal berpacaran Amel merasa bahwa sikap Yoga terkadang aneh, yang 

tiba – tiba merasa ingin sendiri dan membentak Amel dengan kasar. Kondisi 

seperti itu membuat Amel juga terpancing emosi dan tidak terima atas ucapan – 

ucapan kasar yang diutarakan Yoga. Seringkali Amel membalas Yoga dengan 

emosi pula. Ia mengaku ketika ia sedang berkonflik dengan kekasihnya, seringkali 

terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Yoga. Misalnya, ia pernah mengalami 

tamparan dari Yoga serta tangan yang disundut oleh putung rokok yang menyala. 

Hal tersebut sempat membuat Amel ingin menyerah dengan kondisi seperti itu. 

Namun, pada kenyataannya Amel tetap bertahan dalam hubungan yang seperti itu. 

 Seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami sikap Yoga yang seperti 

itu. Ia menyadari secara detail bahwa ketika Yoga merasa ingin sendiri itu muncul 

karena ia memiliki sikap yang introvert. Setelah konflik terjadi, Amel berusaha 



membicarakan permasalahan tersebut secara baik – baik. Dengan dewasa Yoga 

juga menanggapinya dengan baik. Setelah Amel memahami hal tersebut, ketika 

konflik seperti itu terjadi lagi, ia sudah mengetahui bagaimana cara untuk 

mengatasinya. Ia selalu mengutarakan hal apa yang tidak ia sukai dari Yoga, 

begitu juga sebaliknya. Sehingga menurut Amel, hal tersebut dapat membuat 

keduanya dapat mengatasi konflik dengan baik. Konflik lain yang pernah terjadi 

di antara mereka yaitu persoalan kesalahpahaman diantara keduanya. Ketika Yoga 

mengajak Amel untuk makan bersama dan sudah menentukan waktu, tiba – tiba 

Amel memberi kabar bahwa ia harus menemani temannya berbelanja. Sehingga ia 

harus menunda makan bersama Yoga. Hal seperti itu sangat tidak disukai oleh 

Yoga, yang berujung pada konflik. Hingga akhirnya konflik berlangsung ketika 

Amel menghampiri Yoga, kehadirannya ditolak oleh Yoga, bahkan Yoga sampai 

membanting pintu kamarnya karena tidak ingin ditemui oleh Amel. Amel 

mengaku ketika Yoga sedang ada dalam kondisi emosi seperti itu, ia hanya bisa 

diam dan menunggu hingga emosinya mereda. Keesokan harinya ia akan mencoba 

untuk berbicara kepada Yoga mengapa hal tersebut bisa terjadi. Penyelesaian 

konflik yang mereka lakukan yaitu dengan membicarakan masalah secara baik – 

baik walaupun harus menunggu waktu berhari – hari untuk menunggu keduanya 

tidak emosi. 

 Konflik sering terjadi pada hubungan mereka, bahkan masalah – masalah 

sepele dapat memunculkan kekerasan fisik diantara keduanya. Namun, Amel 

mengaku bahwa ia melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan mereka. 

Alasan mengapa ia masih mau bertahan dalam hubungan seperti itu, dikarenakan 

ia sudah merasa cocok dengan prinsip dan pemikiran yang dimiliki oleh 



kekasihnya. Keduanya juga sudah saling berkomitmen untuk menjaga kestabilan 

hubungan mereka. Apabila terjadi sesuatu yang tidak disukai dari masing – 

masing individu, mereka tak tanggung – tanggung untuk mengutarakannya secara 

terbuka. Amel mengaku bahwa ia seringkali mengalah untuk menuruti ego Yoga 

yang terkadang membuat jengkel.  

INFORMAN 6 

Nama  : Hutomo Yoga 

Usia  : 22 Tahun 

 Informan keenam yang akrab dipanggil Yoga ini merupakan mahasiswa 

Sastra Indonesia Universitas Diponegoro.  Wawancara dilakukan pada tanggal 23 

Agustus 2018 pukul 21.30 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan 

menghampiri informan di kediaman ia tinggal, tepatnya di Grand Tembalang 

Regency, Semarang. Ketika peneliti datang menemui informan, langsung 

disambut dengan baik dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Peneliti juga 

langsung menanyakan maksud dan tujuan wawancara dilakukan. Informan 

menceritakan bahwa hubungan yang sedang ia jalani sudah berlangsung sejak 8 

Agustus 2015 hingga sekarang. Ia bercerita bahwa menjalin hubungan selama 3 

tahun ini mengalami lika – liku yang berbeda – beda. Perkenalan mereka berawal 

ketika Yoga terlibat dalam project dari sebuah UKM Zona Kampus Universitas 

Diponegoro. Ia dan kekasihnya yang bernama Amel merupakan satu tim liputan 

dalam Zona Kampus. Mereka berasal dari jurusan yang berbeda, dimana Amel 

merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi  Universitas Diponegoro.  



 Pertemanan yang mulai semakin intim dirasakan oleh Yoga ketika 

keduanya harus melaksanakan tugas liputan yang sangat intens. Padahal 

sebelummya ia tidak mengenal Amel dengan dekat, hanya sebatas teman satu 

organisasi saja. Kebiasaan tapping berdua membuat Yoga ada rasa tertarik untuk 

menjalin hubungan dengan Amel. Pada saat itu, antara Amel dan Yoga saling 

memiliki pasangan masing – masing. Ketika kedekatan sudah semakin intim, 

keterbukaan diri mulai muncul. Sehingga keduanya saling curhat dan bercerita 

mengenai pasangan masing – masing. Ditambah lagi mereka berasal dari daerah 

yang sama yaitu Bogor. Di situlah Yoga mulai merasa cocok berinteraksi dengan 

Amel. Hingga pada akhirnya Yoga dan Amel sama - sama menyandang status 

jomblo. Kondisi seperti itu membuat Yoga semakin melakukan pendekatan 

dengan Amel. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan hati Amel. 

Mulai dari sering memberi perhatian seperti mengingatkan makan, menanyakan 

kabar, serta memberi semangat pada saat Amel akan melaksanakan perkuliahan. 

Ia mengaku telah memperlakukan Amel dengan romantis, seperti memberikan 

Amel kejutan dengan membawa cokelat. Yoga merasa cocok ketika bertukar 

pikiran dengan Amel, sehingga membuat dirinya nyaman untuk menjalin 

hubungan yang lebih intim. 

 Peneliti menanyakan apakah tujuan Yoga memutuskan untuk menjalin 

hubungan berpacaran dengan Amel. Dengan yakin, Yoga menjawab bahwa ia 

ingin menjalin hubungan yang serius. Karena hubungan yang ia jalin sebelumnya 

tidak pernah ada keseriusan yang positif. Ia merasa ketika menemukan wanita 

yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, dapat ia jadikan sebagai 

hubungan yang serius. Yoga menjelaskan bahwa ia sering melakukan diskusi 



dengan Amel yang membuat dirinya semakin cocok dengan sikap yang dimiliki 

kekasihnya tersebut. Kemudian ia menjelaskan mengenai sifat yang dimiliki oleh 

Amel. Amel merupakan wanita yang pintar, dan dapat memberi solusi yang tepat 

ketika Yoga membutuhkannya. Selain itu, perhatian yang diberikan juga membuat 

Yoga semakin cinta. Yoga bercerita bahwa ia memiliki visi yang sama dengan 

Amel. Menurut Yoga, dengan memiliki pemikiran dan visi yang sama dapat 

membangun hubungan menjadi lebih baik. 

 Namun, selama hubungan tersebut berlangsung konflik juga sering dialami 

oleh mereka. Konflik yang sering muncul dalam hubungan mereka yaitu masalah 

– masalah sepele seperti perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran. Yoga 

bercerita ia pernah terlibat konflik dengan Amel masalah prinsip dalam 

memperlakukan satu sama lain dalam hubungan. Ia mengaku bahwa dirinya 

merupakan orang yang susah mengontrol emosi. Ketika emosi muncul seringkali 

ia melakukan kekerasan fisik terhadap Amel. Seperti menampar Amel, 

mendorong dengan kasar, membanting pintu bahkan melempar barang – barang 

yang dimiliki Amel. Ia sendiri menyadari bahwa hal tersebut merupakan 

perbuatan yang tidak baik, menurut Yoga hal tersebut etjadi di luar kesadarannya. 

Sesungguhnya ia tidak ingin melakukan hal tersebut, namun secara refleks selalu 

muncul kekerasan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik 

yaitu dengan membutuhkan waktu untuk mencairkan pikiran. Karena menurut 

Yoga ketika pikirannya belum tenang maka emosi yang muncul akan semakin 

menjadi – jadi. Yoga mengaku bahwa ketika ia terlibat dalam konflik, ia lebih 

suka untuk menyendiri untuk merenung dan intropeksi diri atas permasalahan 



yang terjadi. Ia juga menjelaskan bahwa Amel lebih menyikapi konflik dengan 

sabar. 

 Walaupun dalam hubungan mereka sering mengalami konflik, Yoga 

menjelaskan bahwa ia tidak ingin hubungannya berakhir. Alasan paling kuat yang 

membuat Yoga ingin mempertahankan hubungan yaitu ia sudah memutuskan 

untuk saling berkomitmen. Setiap kali, ia melakukan evaluasi diri apa yang 

kurang dari dirinya agar dapat merubah kesalahan – kesalahan yang dapat 

mengakibatkan hubungan berakhir. Upaya yang selalu dilakukan untuk 

mempertahankan hubungannya, ia selalu terbuka kepada pasangan mengenai hal – 

hal yang disukai ataupun tidak disukai. Menurut Yoga hal tersebut merupakan 

suatu yang penting, jika masing – masing tidak terbuka maka konflik akan terus 

muncul.    

 

 

 


