
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia dalam kehidupannya pasti melalui tahap-tahap 

perkembangan tertentu. Salah satu tahap perkembangan yang akan dilalui 

seluruh manusia adalah masa dewasa awal atau masa dewasa muda (young 

adulthood). Menurut Santrock (dalam Dariyo, 2003, h. 4-5), masa dewasa 

awal merupakan masa trasnsisi, baik secara fisik, intelektual, serta peran 

sosial. Masa perkembangan dewasa awal (young adulthood) ditandai 

dengan keinginan untuk mengaktifkan diri lebih lagi, termasuk mengenai 

ide –ide serta hubungan psikososialnya (Dariyo, 2003, h.55). Menurut 

Santrock (dalam Dharmawijati, 2016, h. 238), masa dewasa awal (young 

adulthood) berkisar antara usia 20 sampai dengan 35 tahun.  

Menurut Havighurst (Dariyo, 2003, h.105) , mengatakan bahwa pada 

masa dewasa awal terdapat beberapa tugas perkembangan yang harus 

dipenuhi yaitu mencari dan menemukan pasangan hidup dan membina 

kehidupan rumah tangga. Tugas-tugas perkembangan ini harus dipenuhi 

oleh individu karena akan berdampak bagi tugas-tugas perkembangan 

individu selanjutnya. Jika tugas perkembangan pada masa dewasa ini 

berhasil dipenuhi oleh individu, maka individu akan memiliki keuntungan 

untuk menjalankan tugasnya pada tahap perkembangan selanjutnya, namun 

jika tugas perkembangan pada masa ini tidak terpenuhi, maka akan dapat 

menganggu tahap perkembangan yang selanjutnya (Arumdina, 2013, 

h.161). Individu harus melakukan antisipasi terhadap resiko gangguan pada 

tahap perkembangan tersebut melalui usaha-usaha untuk dapat memenuhi 

tugas perkembangan diatas yaitu dengan mencari dan menemukan 



 
 

pasangan, dimana menurut Papalia dan Olds (dalam Nisa dan Tedjo, 2010, 

135) tugas tersebut dapat diawali dengan tahap membangun suatu hubungan 

dekat  dengan lawan jenis melalui proses yang biasa dikenal dengan 

hubungan berpacaran. 

Dharmawijati (2016, h. 238) menyebutkan bahwa hubungan pacaran 

dapat memberikan nilai-nilai penting yang menjadi sumbangan positif 

untuk individu. Paul & White (dalam Dharmawijati, 2016, h. 238), 

mengungkap bahwa fungsi utama dalam berpacaran adalah untuk dapat 

menyeleksi, menentukan pilihan, dan akhirnya menemukan seorang 

pasangan yang tepat. Selain itu, berpacaran dapat menjawab harapan-

harapan individu untuk merasakan cinta, kasih sayang, rasa aman, serta 

penerimaan dari lawan jenis. Pacaran juga dapat menyediakan peluang 

untuk individu agar dapat belajar bagaimana menjadi terbuka satu sama 

lain, mampu mengerti bagaimana harus memberikan umpan balik terhadap 

orang lain, serta belajar untuk mengembangkan diri agar memiliki 

kemampuan problem solving yang baik. Dinamika belajar diatas yang ada 

dalam hubungan pacaran juga menjadikan individu dapat memahami 

dirinya sendiri serta orang lain.  

Penelitian Yudistriana, Basuki & Harsanti (2010, h. 197) 

mengungkapkan bahwa di dalam pacaran ada suatu hal yang akan dilalui 

oleh individu dan pasangan, yaitu tahap keintiman, yang dapat diartikan 

dengan pertemuan secara nyata dimana individu dapat melakukan tatap 

muka dan kontak secara fisik dengan pasangan, seperti berpergian bersama. 

Sejalan dengan pernyataan diatas, Bird & Melville (dalam Dharmawijati, 

2016, h. 238) mengatakan bahwa dalam menjalani hubungan pacaran, 

individu pasti memiliki harapan untuk dapat dekat dengan pasangannya, hal 

ini disebabkan oleh dorongan untuk menjalin keintiman tersebut. 



 
 

Sayangnya, tidak sedikit pasangan yang harus mengalami perpisahan fisik 

secara geografis yang cukup jauh dikarenakan tuntutan pendidikan dan 

pekerjaan, mengingat individu pada masa dewasa muda sudah harus dapat 

mandiri dalam pendidikan dan pekerjaan. Kondisi seperti inilah yang 

disebut dengan hubungan jarak jauh atau long distance relationship. 

Fenomena long distance relationship mengalami peningkatan pesat 

dan sudah menjadi hal yang makin biasa. Menurut Wibisono (2016) melalui 

sebuah survei yang dilakukan pada periode 16-27 Juli 2016 pada 183 

responden dengan kategori usia 15-40  tahun, menunjukkan bahwa  63,4% 

diantaranya sedang menjalani hubungan LDR, dimana 28,4% adalah 

mereka yang sudah menikah dan 71,6% adalah mereka yang masih 

berpacaran. Survei lain dari dari salah satu badan statistik, The Center of 

The Study of Long Distance Relationship (n.d), menunjukkan statistik 

peningkatan pada hubungan LDR tahun 2017 di Amerika, dimana 14 dari 

15 miliar mengakui bahwa dirinya sedang menjalani hubungan LDR, 32,5% 

diantaranya adalah mereka yang berpacaran. The Center for The Study of 

Long Distance Relationship mengungkap bahwa hubungan LDR 

mengalami peningkatan sebesar 23% di tahun 2000. Peningkatan hubungan 

LDR  dikarenakan adanya tugas perkembangan lain yang secara alami 

harus diselesaikan individu dewasa muda yaitu meniti karier untuk 

menyiapkan kehidupan ekonomi rumah tangga yang nantinya (Havighurst 

dalam Dariyo, 2003, h. 105). Tugas perkembangan tersebut di 

implementasikan dengan usaha-usaha mencapai pendidikan setinggi 

mungkin guna mencari pekerjaan sebaik mungkin. Tuntutan pendidikan dan 

pekerjaan yang tinggi membuat beberapa individu harus hijrah ke kota lain 



 
 

atau berpindah tempat kerja untuk mengadu nasib demi meningkatkan 

penghasilan dan tabungan. Usaha-usaha dalam rangka menjawab tugas 

perkembangan dewasa muda inilah yang semakin memicu terjadinya 

hubungan pacaran jarak jauh. 

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 

26 - 27 Oktober 2016 dengan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka 

melalui wawancara tidak langsung dengan media “line chat” kepada 23 

wanita yang termasuk dalam usia dewasa awal, mulai dari mahasiswa 

sampai yang sudah bekerja, didapatkan data bahwa dari 23 individu yang 

dijadikan responden survei awal oleh peneliti, seluruhnya mengatakan 

sedang menjalani hubungan pacaran jarak jauh, dimana 11 orang 

mengatakan harus menjalani hubungan jarak jauh dikarenakan pasangan 

yang sedang memenuhi tuntutan pendidikan di kota yang berbeda, dan 12 

lainnya mengatakan terpaksa menjalani kondisi pacaran jarak jauh karena 

pasangan ditempatkan bekerja di kota yang berbeda. Kondisi-kondisi 

tersebut memaksa individu dan pasangan untuk pada akhirnya tetap 

menjalani hubungan berpacaran walaupun harus berjauhan dan terpisah 

jarak. 

Pistole, Roberts & Champan (2010, h.538) mengungkapkan bahwa 

pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh akan berusaha untuk 

meningkatkan komunikasi dan kontak secara langsung (face to face) untuk 

dapat mengatasi jarak demi membangun pikiran positif terhadap pasangan 

dan tetap dapat  menjalankan peran masing-masing. Akan tetapi, usaha 

tersebut tidak serta-merta mudah untuk dilakukan oleh para pasangan yang 

berhubungan jarak jauh. Lee dan Pistole (2012, h.303) mengungkap bahwa 



 
 

perpisahan jarak dengan pasangan akan memicu munculnya hambatan dan 

masalah dalam hubungan seperti kelekatan terhadap pasangan yaitu 

perasaan nyaman, tenang, dan aman. Penelitian Dharmawijati (2016, h. 

239) menguatkan bahwa dalam menjalani hubungan jarak jauh, pasangan 

akan menemukan banyak hambatan seperti intensitas yang minim untuk 

melakukan kontak fisik antara individu dengan pasangan yang dikarenakan 

minimnya pula waktu pertemuan, sehingga individu dan pasangan tidak 

memiliki banyak kesempatan untuk beraktivitas bersama, kesulitan untuk 

mengutarakan ekspresi non-verbal, serta merasa sulit untuk menjalin 

komunikasi yang baik secara  efektif, dimana hal ini menjadi tekanan 

terbesar bagi sebagian besar individu yang menjalani hubungan jarak jauh.  

 Hambatan yang diungkapkan di atas, didukung oleh hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada 23 responden melalui media 

“line chatting”  dengan beberapa pertanyaan terbuka yang dilakukan pada 

tanggal 26-27 Oktober 2016, dimana berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti pada 23 responden, ditemukan bahwa hambatan dalam 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh memang sangat beragam, mulai dari 

masalah mengenai keintiman yaitu pertemuan tatap muka dan kontak fisik, 

menyamakan waktu luang untuk dapat saling kembali ke kota asal dan 

bertemu, kesepian serta dukungan dalam bentuk kehadiran secara fisik, 

perasaan tidak puas karena sulit melakukan aktivitas bersama, 

kecemburuan, atau kecemasan-kecemasan dan keraguan akan kondisi, 

keadaan, dan kesetiaan pasangan, dimana individu tidak bisa melihat 

pasangan secara fisik dan tidak mengetahui keseharian pasangannya secara 

jelas dan nyata, namun, masalah komunikasi baik dari frekuensi komunikasi 



 
 

dan efektivitas komunikasi menjadi hambatan paling besar dimana 17 

responden dari 23 responden, 17 diantaranya mengatakan komunikasi yang 

menjadi hambatan terbesar dalam menjalani hubungan pacaran jarak jauh 

ini. 

Kondisi penuh hambatan dalam menjalani hubungan jarak jauh  yang 

disajikan hasil wawancara diatas, seperti kurangnya komunukasi yang 

efektif antara individu dan pasangan terbilang tidak mudah bagi individu 

yang menjalani hubungan jarak jauh. Seringkali, hambatan mengenai 

keeftifan komunikasi antara individu dan pasangan ini dapat berubah 

menjadi sebuah tekanan bagi individu, dimana adanya ketimpangan antara 

harapan atau kebutuhan individu dengan kenyataan yang terjadi berulang-

ulang atau terus-menerus. Misalnya saja, individu membutuhkan kabar dari 

pasangan seperti aktivitas apa yang sedang dilakukan atau misalnya sekedar 

mengetahui keberadaan pasangan, namun pada kenyataannya kesibukan 

pasangan menyebabkan individu tidak mendapatkan kabar mengenai 

pasangannya seperti yang dirinya inginkan.  

Dharmawijati (2016, h. 239) menguatkan dengan mengungkap 

bahwa beberapa hasil penelitian mengenai LDR menyebutkan hubungan 

pacaran jarak jauh dapat berdampak negatif bagi keadaan psikologis 

individu, hal ini dikarenakan hubungan LDR sangat beresiko akan 

terjadinya konflik karena komunikasi yang sulit, serta dapat menjadi 

pemicu munculnya stres secara psikologis maupun juga secara biologis 

pada individu (Purba & Siregar dalam Dharmawijati, 2016, h. 239). 

Beberapa banyak hal dalam hubungan jarak jauh dapat dikaitkan secara 

langsung maupun secara tidak langsung pada stress yang timbul pada 



 
 

individu yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh. Secara langsung hal 

yang berpengaruh pada stres individu yang menjalani hubungan pacaran 

jarak jauh adalah tekanan-tekanan yang tidak dapat diatasi oleh dirinya. 

Tekanan yang muncul berasal dari adanya ketimpangan antara kebutuhan 

individu dalam menjalin hubungan pacaran, terutama keefektifan 

komunikasi dengan pasangan dengan kenyataan yang ada, seperti 

contohnya kesibukan yang menjadikan komunikasi menjadi tertunda. 

Tuntutan maupun tekanan yang melampaui kemampuan yang dimiliki 

individu akan dapat memicu stress pada individu itu sendiri (Hardjana 

dalam Yukaristia, 2016, h.5). 

Stres pada individu dewasa awal yang menjalani hubungan pacaran 

jarak jauh juga dapat dikaitkan secraa tidak langsung dengan persepsi 

negatif individu dewasa awal yang menjalani serta tingginya kekuatiran 

akan kegagalan pada hubungan yang dijalani. Hubungan pacaran jarak jauh 

merupakan suatu hal yang ditakuti oleh individu dewasa awal karena 

memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi, melihat kegagalan dalam 

hubungan jarak jauh memang tidak bisa terhindarkan. Novia dan Suryadi 

(2015) memapaparkan hasil survei mengenai tingkat kegagalan hubungan 

pacaran jarak jauh sendiri di  Indonesia yang melibatkan 123 responden, 

dimana diperoleh data  bahwa 49%  responden  berhasil  menjalani  

hubungan  pacaran  jarak  jauh  dengan  pasangannya,  38% responden  

tidak  berhasil  menjalani  hubungan  pacaran  jarak  jauh,  5%  responden  

menjalani hubungan pacaran jarak jauh dengan keraguan dan putus asa, 

sedangkan 10% lainnya berharap hubungan  pacaran  jarak  jauh  yang  

dijalaninya  akan  berhasil. Hasil ini menunjukkan bahwa  menjalin 



 
 

hubungan  pacaran jarak jauh tidaklah mudah dan memiliki persentase 

keberhasilan kurang dari 50%. 

Hasil survei dari beberapa responden yang menjalani hubungan jarak 

jauh mengenai kegagalan yang cukup tinggi dalam hubungan jarak jauh 

memberikan gambaran pada publik mengenai hubungan pacaran jarak jauh 

yang disimpulkan menjadi suatu hal yang negatif. Gambaran tersebut pada 

akhirnya membentuk persepsi publik, termasuk individu dewasa awal yang 

harus menjalani pacaran jarak jauh bahwa hubungan pacaran jarak jauh 

dikonotasikan menjadi suatu hal yang negatif dan meyakinkan persepsi 

publik bahwa hubungan pacaran jarak jauh adalah hubungan yang sia-sia 

dilakukan karena pasti akan berujung pada kegagalan. Persepsi negatif dari 

individu yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh ini membentuk 

kepercayaan yang negatif pula bahwa hubungan jarak jauh memiliki 

kesempatan yang minim untuk dapat berhasil. Kepercayaan ini berpengaruh 

besar pada munculnya sikap pesimis akan keberhasilan hubungan jarak jauh 

yang sedang dialami individu.  

Sikap pesimis ini seringkali menimbulkan dugaan-dugaan negatif 

yang pada akhirnya juga menjadi dilema bagi individu  dewasa awal dalam 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh itu sendiri. Di satu sisi, individu 

memiliki keinginan untuk mengelola hubungan dengan baik dan nyaman 

tanpa ada prasangka negatif, namun di sisi lain kepercayaan negatif yang 

terbentuk pada individu dewasa awal itu sendiri mempengaruhi pula 

kenyamanan akan hubungan yang dijalani. Ketidaknyamanan ini juga 

menjadi tekanan bagi individu yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh 



 
 

yang dapat berujung pada munculnya frustasi akan hubungan dan berakhir 

pada stres pada individu yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh. 

Menurut Hardjana (dalam Yukaristia, 2016, h. 5), stres merupakan 

kondisi dimana individu merasa ada di dalam ancaman dan merasa dirinya 

dirugikan oleh suatu hal, peristiwa, individu lain, maupun lingkungan yang 

berdampak pada munculnya perubahan-perubahan pada individu tersebut, 

baik secara nyata maupun tidak, antara kondisi fisik, psikis, dan sosial 

dalam hidupnya. Pedak (2009, h.53) menyatakan stres dipicu oleh adanya 

stresor yang adalah pengalaman-pengalaman yang berisikan respon stres 

yang disebabkan karena hilangnya sesuatu dari diri individu serta keinginan 

yang tidak tercapai. Kegagalan individu untuk dapat mengartikan stimulus 

stres diatas secara positif menyebabkan munculnya respon stres yang 

destruktif. Grant Brech (dalam Pedak, 2009, h.50) menyatakan bahwa 

sangat banyak hal yang mendorong munculnya stres. Berbagai macam 

kejadian dalam hidup seperti adanya perubahan yang besar dalam hidup, 

tuntutan berat yang melebihi kemampuan kita, perilaku orang-orang di 

sekitar yang tidak seperti apa yang diharapkan,perasaan cemas yang terlalu 

besar, serta kemampuan untuk menjalin komunikasi yang kurang dapat 

menjadi pemicu timbulnya stres.  

Stressor yang ada dalam hubungan jarak jauh mengakibatkan 

individu pada rentang usia dewasa awal yang menjalani hubungan jarak 

jauh tidak terlepas dari kondisi stres. Kondisi stres dalam menjalani 

hubungan jarak jauh dialami oleh lebih banyak wanita, terbukti dari 

ungkapan dalam penelitian Dharmawijati (2016, h. 239), dimana disebutkan 

bahwa hubungan jarak jauh sulit untuk dijalani, khususnya bagi kaum 



 
 

wanita. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian Gentry, dkk 

(2007) yang menunjukkan bahwa tingkat stres yang tinggi lebih 

ditunjukkan  lebih besar oleh kaum wanita daripada kaum laki-laki, dimana 

ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin, dimana perempuan 

menunjukkan hasil stres yang dirasakan lebih tinggi dibandingkan laki-laki 

yang dibuktikan dengan hasil penelitian terutama untuk masalah stres 

menunjukkan bahwa angka  r = .243 untuk laki-laki, dan r = .374 untuk 

perempuan.  

Kondisi stres atau stressor yang dihadapkan pada wanita yang 

menjalani hubungan jarak jauh jika dibiarkan terus menerus tanpa 

mendapatkan penanggulangan pada kondisi stress tersebut, dapat 

berpengaruh pada keharmonisan hubungan serta komitmen pada hubungan 

(Dharmawijati, 2016, h. 239). Walaupun demikian, ada beberapa 

pengakuan dari wanita yang sedang menjalani hubungan pacaran jarak jauh 

dengan pasangannya yang meskipun dihadapkan pada stressor atas 

hubungan jarak jauhnya terutama dalam menghadapi masalah seperti 

komunikasi dan rasa rindu, namun masih dapat menjalani dan 

mempertahankan, serta menjaga komitmen dan kesetiaan dalam hubungan 

jarak jauh dengan pasangannya. 

“Hambatan selama saya pacaran Semarang-Kalimantan ini hanya  

masalah sulitnya komunikasi aja, karna sinyal di daerah Kalimantan 

kan susah sekali ya… kadang ada perasaan takut kalau pasangan 

kenapa-kenapa, soalnya kerjanya berat dan beresiko tinggi. Sering 

kepikiran negatif  sampai bikin saya diem, apalagi jika seharian tidak 

ada kabar sama sekali dari pasangan. Sering kepikiran untuk mundur 

dari hubungan jarak jauh yang sulit seperti begini, apalagi kalau ada 

laki-laki yang deketin dan menawarkan kemudahan seperti lebih 

dekat dengan saya di Semarang dan bisa menemani terus. Tapi ya 

saya tetap berusaha fokus aja sama kerjaan dan menyibukkan diri 



 
 

pelayanan di gereja, atau nonton drama korea, sama ya pokoknya 

sebisa mungkin jangan bertengkar, supaya tetap fokus sama 

pasangan dan tidak tergiur sama laki-laki lain, supaya hubungannya 

tetap awet dan langgeng-langgeng walaupun jauh” (A, wawancara, 

25 November 2016). 

 

Berbeda dengan A, kondisi pacaran jarak jauh yang penuh stressor yang 

dialami oleh V, menyebabkan dirinya seringkali goyah akan komtimen 

terhadap hubungannya yang ditandai perasaan tidak yakin dengan 

pasangannya serta keputusan untuk tetap melanjutkan hubungannya, 

apalagi jika ada laki-laki lain yang mulai mendekatinya dan laki-laki 

tersebut tinggal di kota yang sama dengannya, dimana punya kesempatan 

lebih untuk bertemu tatap muka. Berikut sepenggal pengakuannya. 

“Stress yang saya alami selama pacaran LDR ini ya itu merasa  

ditinggal gitu, biasanya kalau pergi selalu sama-sama apalagi rumah 

saya dekat sekali dengan rumah pasangan, jadi saya sering merasa 

sendirian. Kalau saya mau curhat atau lagi kangen, komunikasinya 

juga tidak bisa langsung karena harus menunggu kerjaan pasangan 

selesai dulu. Seringnya hal semacem itu membuat saya jadi goyah 

sama hubungan ini sama pasangan juga, apalagi jika ada laki-laki 

lain seperti teman kerja dan teman gereja yang deketin yang lebih 

bisa menemani saya secara langsung” (V, wawancara, 20 November 

2016). 

 

 Kutipan perkataan A dan V di atas membuktikan bahwa adanya 

perbedaan cara dan kemampuan dari seseorang dalam melihat stressor 

sebagai suatu hambatan bagi keharmonisan dan kelangsungan hubungan 

atau sebagai sesuatu yang seharusnya dapat menguatkan komitmen akan 

hubungan, kemudian juga nampak adanya perbedaan cara menghadapi stres 

dan cara mengatasinya yang disebut dengan koping stres. A pada akhirnya 

dapat menanggulangi stres dan tekanan dalam hubungan jarak jauh seperti 

adanya pikiran negatif karena kurangnya komunikasi. Berbeda dengan 



 
 

pengalaman V yang sering tidak berhasil menanggulangi stres dan tekanan 

yang muncul dalam hubungan jarak jauh yang dialaminya. 

Melihat kompleksivitas permasalahan di atas mengenai stres yang ada 

dalam hubungan pacaran jarak jauh, baik stres yang ditimbulkan secara 

langsung dari hambatan yang ada sampai kepada ketidaknyamanan akan 

perasaan dilematis yang muncul karena adanya persepsi negatif mengenai 

hubungan pacaran jauh, maka penting bagi wanita dewasa awal yang 

sedang menjalani hubungan pacaran jarak jauh untuk mulai mengambil 

langkah membentuk pemikiran positif mengenai hubungan jarak jauh yang 

dijalani, bahwa hubungan pacaran jarak jauh memiliki kemungkinan besar 

untuk berhasil jika stres dan hambatan yang timbul dapat diatasi.  

Psikologi positif berhubungan dengan optimisme yang termasuk di 

dalamnya adalah pikiran positif, kepercayaan diri, dan positive affect pada 

manusia (Norem & Chang, 2002, h.995)  memiliki peran fungsional dalam 

usaha manusia untuk melakukan koping demi mengatasi stres (Khosla, 

2006, h.185). Optimisme dalam berbagai cakupan terkait dengan adanya 

outcome positif yang menjadikan manusia lebih baik seperti kemampuan 

untuk melakukan koping (Norem & Chang, 2002, h.993). Kepercayaan diri 

yang terdorong karena adanya sikap optimis juga membantu manusia untuk 

mengalami pertumbuhan pribadi pada kemampuannya untuk menghadapi 

dan menyelesaikan masalah (Norem & Chang, 2002, h.993). Dengan 

demikian psikologi positif yang mencakup adanya kepercayaan diri, sikap 

optimis, dan positive affect pada manusia, dapat dihubungkan dengan 

bagaimana sikap manusia memandang hubungan pacaran jarak jauh sebagai 

suatu hal yang positif, dimana hubungan jarak jauh pun dapat terhindarkan 



 
 

dari kegagalan jika ada pengelolaan yang baik dan tepat untuk mengatasi 

tekanan –tekanan yang muncul dalam hubungan jarak jauhnya, yang dalam 

hal ini diusahakan dengan melakukan koping stres yang berguna untuk 

mengurani dampak negatif pada keharmonisan dan kelanggengan hubungan 

serta pada kehidupan dirinya sendiri. Kegagalan atau keberhasilan dalam 

pacaran jarak jauh tidak selalu ditentukan karena ada atau tidaknya, banyak 

atau sedikitnya masalah dan kesulitan yang ada di dalam hubungan itu 

sendiri, namun dari bagaimana individu yang menjalani hubungan jarak 

jauh dapat mengelola stres dan cara mengatasi stres yang timbul dalam 

hubungan pacaran jarak jauh itu sendiri.  

Oleh sebab itu, wanita usia dewasa awal yang sedang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh memerlukan koping sebagai upaya untuk 

mengatasi tekanan dalam bentuk stressor yang timbul dalam berpacaran 

jarak jauh sehingga dapat membantu dirinya sendiri menikmati hubungan 

dengan lebih nyaman serta membantu menjaga keharmonisan dan 

kelanggengan dirinya dan pasangan. Selain itu, pemilihan dan penggunaan 

koping juga dapat membentuk persepsi positif dan sikap optimis pada 

wanita dewasa awal sendiri bahwa hubungan jarak jauh dapat berhasil 

dijalani dan memiliki sisi positif, tergantung dari bagaimana individu dapat 

menggunakan koping semaksimal mungkin sebagai cara mengatasi stres 

yang timbul dalam hubungan jarak jauh yang sedang dialami. 

Koping menurut Siswanto (2007, h.60) adalah suatu usaha yang 

dilakukan individu untuk dapat mengatasi tuntutan penuh tekanan dan 

memicu munculnya emosi. Penggunaan koping akan membantu wanita 

dewasa awal yang sedang menjalani hubungan pacaran jarak jauh untuk 



 
 

dapat menjalankan hubungannya dengan pasangan dengan lebih nyaman 

dan kelangsungan hubungan pun bisa lebih terjamin. Koping tidak 

dilakukan sekali saja, karena koping adalah sebuah proses dari rangkaian 

tindakan yang berganti secara terus-menerus dan tidak berhenti (Hardjana 

dalam Yukaristia, h. 7).  

Kemendesakan dari permasalahan diatas adalah bahwa individu yang 

ingin menjalani hubungan pacaran terutama untuk hubungan jarak jauh, 

harus dapat menyadari bahwa tuntutan zaman memaksa manusia untuk 

dapat menyeimbangkan  tuntutan tanggung jawab dan cinta, dimana harus 

melihat bahwa jarak bukan menjadi alasan yang mudah saja menjadi dasar 

untuk mengingkari komitmen dan mengakhiri hubungan, namun dapat 

menjadi langkah untuk melatih kesetiaan diri pada komitmen dan pasangan. 

Kemendesakan ini akan menjadi kebermanfaatan bagi penelitian.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

dinamika koping stres yang digunakan oleh wanita usia dewasa awal yang 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh(Long Distance Relationship). 

B. Identifikasi Masalah  

Masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “bagaimana 

dinamika koping stres pada wanita usia dewasa awal yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh(Long Distance Relationship)?”  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika koping stres 

yang digunakan wanita usia dewasa awal yang sedang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh (Long Distance Relationship). 

 



 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya pada 

bidang ilmu psikologi klinis mengenai upaya mengatasi stres melalui 

strategi koping yang dilakukan wanita dewasa awal yang sedang 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat berkontribusi untuk menambah wawasan dan kajian mengenai 

koping stres yang terjadi pada wanita dewasa awal yang sedang 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

persepsi baru yang lebih positif bahwa tidak selamanya hubungan jarak 

jauh dikonotasikan sebagai hal yang negatif, tetapi dapat dapat 

membantu mengurangi dampak negatif stres hubungan jarak jauh yaitu 

pudarnya komitmen dengan penggunaan koping stres sebagai cara 

menganggulanginya.  

 

 

 

 

 

 

 

 


