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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman yang semakin maju dan modern, teknologi semakin canggih dari 

berbagai sosial media chating, calling, hingga video call membuat beberapa 

pasangan kekasih dewasa muda yang saling mencintai tidak mempermasalahkan 

hubungan jarak jauh atau sering dikenal dengan sebutan LDR (Long Distance 

Relationship) atau bagi yang sudah menikah LDM (Long Distance 

Marriage).Menurut penelitian Allie Kirk (Kirk, 2013) sosial media Facebook 

menjadi tempat dominan berkomunikasi bagi mereka yang menjalani hubungan 

jarak jauh, dengan lebih dari 800 juta pengguna aktif Facebook. Setelah 

Facebook, Skype menjadi pilihan sarana untuk dapat saling bertatap muka. Namun 

pasangan jarak jauhsering memiliki dugaan tertentu yang dapat mengakibatkan 

kepercayaan wanita goyah terhadap pasangannya. Jarak yang jauh, waktu 

pertemuan yang sangat jarang bahkan harus menunggu beberapa tahun untuk 

bertemu kembali, banyak dialami oleh pasangan jarak jauh. Subjek peneliti 

berjenis kelamin perempuaan berusia ±21 tahunyang sejauh ini menjalani 

hubungan LDR kurang lebih 1 tahun mengakui bahwa sudah 1 tahun pula tidak 

bertemu dengan pasangannya. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan media 

sosial yang ada untuk menjaga komunikasi agar tetap terjalin hubungan harmonis. 

Hal yang terjadi di pasangan jarak jauh, terkadang jika pasangan tidak 

membalas pesan dalam waktu lama berjam-jam bahkan sehari, perasaan subjek 

mulai cemas hingga curiga, lalu mulai muncul prasangka atau menduga sesuatu 
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hal yang negatif. Misalnya, waktu libur idul adha, pasangan subjek tentu libur 

kerja namun pasangan subjek lama membalas chat dari subjek hingga berjam-jam, 

subjek berfikir bahwa pasangannya sedang chattingan dengan wanita lain. Subjek 

menjalani LDR solo-kalimantan, dikarenakan pasangannya setelah lulus kuliah 

diterima kerja di Kalimantan dengan kontrak selama 2 tahun. 

Ada beberapa alasan mereka menjalani hubungan jarak jauh. Pertama, 

perkenalan melalui dunia maya menjadi fenomena yang lazim.  Si Cowok  di kota 

X,  si cewek di kota Y.  Awalnya hanya chatting-an, namun menjalin hubungan 

karena komunikasi yang intensif. Kedua, dikarenakan  harus masuk kuliah ke kota 

lain, salah satu atau keduanya harus meninggalkan kotanya ke luar negri atau kota 

lain. Ketiga, karena salah satu atau keduanya harus pindah tugas atau mendapat 

kerja di kota berbeda. Tuntutan kerja dan ekonomi membuat beberapa mereka 

harus pindah (Simanjutak, 2011). Hubungan jarak jauh semakin banyak 

ditemukan pada para mahasiswa yang menjalani pendidikan di luar kota asal, data 

statistik dari para mahasiswa yang menjalani hubungan jarak jauh, diantaranya 

yaitu, 20% mahasiswa diketahui hubungannya memburuk ketika menjalani 

 hubungan jarak jauh, 18% mahasiswa merasa hubungannya bertumbuh lebih 

baik, 22% mahasiswa dilaporkan memutuskan hubungannya ketika dipisahkan 

oleh jarak, hanya 9% mahasiswa yang tidak merasakan efek dari hubungan jarak 

jauh dan sisanya mengalami dampak yang campur aduk (Suwito, 2013). Menurut 

penelitian dari The Center for the Study of Long-Distance Relationships, di 

Amerika terdapat lebih dari 700.000 pasangan LDR (long distance relationship) 

akhirnya menikah. Berdasarkan data statistik mengenai LDR pada tahun 2005 
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yang dilakukan oleh The Center for the Study of Long-Distance Relationships, 

sebanyak 2,9% dari keseluruhan jumlah angka pernikahan di AS merupakan hasil 

dari hubungan jarak jauh, dengan 1 dari 10 pernikahan yang dilaporkan 

merupakan hasil dari pacaran jarak jauh selama 3 tahun pertama. Lalu penelitian 

lain juga menyebutkan terdapat sekitar 4 juta hingga 4,5 juta pasangan mahasiswa 

yang menjalani hubungan jarak jauh di AS (Manoy, 2015). Sementara itu di 

Indonesia, berdasarkan hasil survei yang melibatkan 123 responden mengenai 

pacaran jarak jauh yang dilakukan oleh Wolipop secara online, diperoleh data 

bahwa 49% responden berhasil menjalani hubungan jarak jauh dengan 

pasangannya, 38% responden tidak berhasil menjalani hubungan pacaran jarak 

jauh, 5% responden menjalani hubungan jarak jauh dengan keraguan dan putus 

asa, sedangkan 10% lainnya berharap hubungan jarak jauh yang dijalaninya akan 

berhasil. Hasil ini menunjukkan bahwa menjalin hubungan jarak jauh tidaklah 

mudah dan memiliki persentase keberhasilan kurang dari 50%. Dalam studi kasus 

tahun 2003, Amber Roberts (2011) psikologis dari Universitas Purdue 

menyatakan bahwa orang yang menjalani LDR mendapatkan tingkat kepuasan 

atau kebutuhan dan kepercayaan yang sama dengan orang yang menjalani 

hubungan non-LDR. Berdasarkan penelitian tersebut, 70% dari mereka yang 

menjalani LDR putus pada 6 bulan pertama setelah berpacaran. Hal itu 

dikarenakan mereka tidak pernah mendiskusikan ekspetasi atas hubungan mereka 

sehingga muncul dugaan-dugaan tertentu yang mengakibatkan goyahnya 

kepercayaan. 
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Pada usia wanita dewasa muda 20-35 tahun akan timbul perasaan 

heteroseksual, anak gadis mulai tertarik pada lawan jenis dan mulai berminat pada 

laki-laki pemuda lainnya. Mulailah ia kini memilih dan mengantisipasi seorang 

pacar atau calon jodoh (Kartono, 2006). Menurut Santrock (2003), membina 

hubungan intim dengan lawan jenis merupakan tugas perkembangan spesifik bagi 

individu dewasa muda. Selain itu, hubungan romantis juga merupakan suatu 

tahapan penting karena hal ini berhubungan dengan proses pemilihan pasangan 

hidup secara sadar. Papalia dan Olds (2009) mengemukakan bahwa proses 

membentuk dan membangun hubungan personal dengan lawan jenis dapat 

berlangsung melalui apa yang biasa disebut sebagai hubungan pacaran. Biasanya 

pacaran sudah dimulai sejak dewasa muda yang berada pada usia 18-40 tahun dan 

merupakan periode penyesuaian terhadap pola-pola hidup yang baru dan harapan 

sosial yang baru pula. Havighurst (dalam Dariyo, 2008) mengemukakan tugas-

tugas perkembangan dewasa muda, diantaranya (a) mencari dan menemukan 

calon pasangan hidup, (b) membina kehidupan rumah tangga, (c) meniti karier 

dalam rangka menetapkan kehidupan ekonomi rumah tangga, (d) menjadi warga 

Negara yang bertanggungjawab. 

Dalam buku The Art of Loving, Fromm (dalam Mashoedi & 

Wisnuwardhani, 2012) mengatakan bahwa cinta adalah tindakan manusia yang 

diwujudkan dalam kebebasan mengandung arti cinta bahwa cinta hadir tanpa 

paksaan. Cinta adalah aktivitas, bukan afeksi pasif. Cinta dapat dijabarkan dalam 

bentuk memberi bukan menerima. Sedangkan pacaran adalah hubungan pranikah 

antara pria dan wanita yang dapat diterima oleh masyarakat. Fungsi utama 
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pacaran adalah agar dapat mengembangkan hubungan interpersonal individu pada 

hubungan heteroseksual, bahkan pernikahan. Fungsi lainnya adalah individu 

secara tidak sadar juga ingin menambah kemampuan dalam hubungan 

interpersonal untuk belajar menghormati satu sama lain (Mashoedi & 

Wisnuwardhani, 2012). Pacaran jarak jauh dapat dikatakan suatu bentuk yang 

unik, karena berbeda dari yang biasa terjadi yaitu pasangan yang berpacaran 

selalu berada berdekatan setiap waktu. Ada beberapa konsekuensi atau dampak 

yang harus dihadapi setiap individu yang menjalani pacaran jarak jauh, yaitu 

dampak positif dan dampak negatif. Salah satu penelitian yang di-lakukan oleh 

Mietzner dan Li-Wen (2005) mengenai pengaruh positif dari pacaran jarak jauh, 

menunjukkan bahwa kebanyakan responden merasakan bertambah sabar, mandiri, 

lebih percaya, dan komunikasinya bertambah baik. Sampai sekarang menurut Dr. 

Guldner (dalam Gayle & Nugraheni, 2012) seorang psikolog ternama Amerika 

Serikat, penelitian hubungan jarak jauh dalam websitenyalongdistancerelationship 

tidak ada definisi yang pasti mengenai pacaran jarak jauh. Karena interpretasi 

individu berbeda dan sampai sekarang belum ada yang paten tentang definisi itu 

sendiri. 

Hubungan jarak jauh erat kaitannya dengan kepercayaan atau trust, dari 

paparan sebelumnya. Sadarjoen (2005) mengemukakan bahwa kepercayaan 

merupakan hal utama dalam keintiman dan kepekaan sangat berdasar pada sejauh 

mana kejujuran mendasari relasi antara kedua pasangan. Akan tetapi tingkat 

kepercayaan antar pasangan tidak hanya terkait dengan kejujuran salah satu 

pasangan atau kedua belah pihak pasangan, namun juga tergantung sejauh mana 

http://www.longdistancerelationship.com/
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pasangan dapat menunjukkan perilaku terpercaya. Kepercayaan memiliki aspek 

dinamika yang spesifik dalam interaksi antar pasangan dalam perkawinan dan 

menentukan keberlangsungan perkawinan secara menyeluruh (Itryah, 2009). 

Menurut Simpsons (dalam Widiarini, 2012) kepercayaan dapat dijelaskan secara 

berbeda dalam tiap tahapan hubungan. Kepercayaan akan bertambah ketika 

individu percaya pasangannya akan lebih banyak berkorban demi dirinya dan 

hubungan mereka, dan memiliki lebih banyak kebaikan. Holmes dan Rempel 

(1985) juga mengatakan bahwa perkembangan kepercayaan akan melibatkan 

uncertainty reduction process ketika seseorang bergerak dari kemampuan untuk 

meramalkan pasangan secara umum ke arah adanya kepercayaan diri terhadap 

nilai-nilai, motivasi, dan tujuan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka muncul pertanyaan penelitian 

“bagaimana trust pelaku hubungan jarak jauh wanita dewasa muda terhadap 

pasangannya ?” 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan trust wanita dewasa 

muda pelaku hubungan jarak jauh terhadap pasangannya. 

C. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan atau wacana, 

bahan pertimbangan dalam penelitian psikologi, khususnya dalam bidang 

psikologi sosial. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk 

pelaku hubungan jarak jauh dewasa muda sebagai pengetahuan tentang 

kepercayaan terhadap pasangan.  


