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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran manusia sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk menjalin 

sebuah interaksi dengan manusia lainnya. Kebutuhan akan interaksi ini 

merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut berlaku pada 

semua jenjang masa perkembangan manusia termasuk remaja akhir. Remaja akhir 

adalah individu yang berusia antara 18 tahun sampai 21 tahun (Sarwono, 2001). 

Havinghurst (dalam Sarwono, 2001) mengungkapkan bahwa tugas perkembangan 

pada remaja salah satunya adalah mencapai hubungan yang lebih matang dengan 

teman sebaya. Salah satu bentuk interaksi sosial yang terbangun dalam dunia 

remaja adalah persahabatan. 

Persahabatan merupakan hubungan yang melibatkan kesenangan, 

kepercayaan, saling mendukung, perhatian, dan spontanitas (Santrock, 2003). 

Persahabatan juga menjadi hal yang penting bagi remaja, karena dengan 

persahabatan remaja memperoleh keakraban dan dukungan dari teman sebaya. 

Selain itu, persahabatan juga diartikan sebagai hubungan interpersonal diantara 

dua orang individu yang saling bergantung satu sama lain yang di dalamnya 

terdapat sikap saling produktif dan  ditandai dengan sikap positif yakni saling 

mempertahankan (DeVito, 2007). Artinya, hubungan persahabatan ini tidak dapat 

dihancurkan oleh orang lain, sekalipun kehancuran itu datang, sehingga sahabat 

dapat menjadi orang yang berperan besar bagi kualitas persahabatan yang dijalin 

oleh individu. 
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Persahabatan dengan kualitas yang tinggi ditandai dengan tingginya tingkat 

perilaku tolong menolong, keakraban dan perilaku positif, serta rendahnya tingkat 

konflik, persaingan dan perilaku negatif lainnya. Sebuah penelitian menunjukkan 

bahwa kualitas persahabatan mempengaruhi keberhasilan dalam interaksi sosial 

dengan teman sebaya (Berndt, 2002). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada 

beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh remaja akhir dalam menjalin 

persahabatan yang dimiliki, salah satunya adalah sulitnya menjaga komunikasi 

karena jarak yang jauh ketika remaja akan melanjutkan pendidikan di luar daerah. 

Ketika remaja telah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai 

dengan minat dan keinginan, maka hal ini tidak jarang membuat remaja harus 

berpisah dengan sahabatnya karena harus melanjutkan pendidikan ke tempat yang 

berbeda dengan jarak yang jauh. Cummings, Lee dan Kraut (2006) menemukan 

bahwa selama tiga tahun pertama di perguruan tinggi, kedekatan psikologis siswa 

dengan teman-teman ketika SMA semakin menurun yang disebabkan oleh 

komunikasi. Dalam persahabatan jarak jauh, sahabat terbaik dari sekolah 

menengah dengan tingkat komunikasi yang rendah menyebabkan penurunan 

dalam kepuasan, komitmen, penghargaan, dan investasi selama tahun pertama 

kuliah (Oswald & Clark, 2003). Oswald dan Clark (2003), juga mengatakan 

bahwa penurunan dalam pemeliharaan relasional adalah penanda persahabatan 

yang kurang akrab. Penurunan ini lebih mungkin terjadi dalam kasus persahabatan 

jarak jauh, karena jarak akan membuat kegiatan bersama lebi hsulit, serta 

menurunkan peluang untuk interaksi yang lebih bermakna.  
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Beberapa kasus dalam persahabatan jarak jauh ditemukan oleh peneliti 

melalui artikel yang diunduh pada tanggal 30 September 2017 terkait dengan 

permasalahan yang sering muncul dalam hubungan persahabatan, yakni salah 

satunya adalah jarang bertemu (http://magazine,job-like.com) dan mendapatkan 

teman baru (http://indotopinfo.com), sehingga intensitas komunikasi dan interaksi 

dengan sahabat juga berkurang. Pada akhirnya akan menimbulkan kerenggangan 

dalam mempertahankan hubungan persahabatan yang dijalani. 

Kesibukan dalam menjalani proses perkuliahan juga dapat menyebabkan 

berkurangnya interaksi antara remaja dengan sahabatnya. Hal tersebut 

menyebabkan remaja sulit untuk memelihara hubungan persahabatan yang 

dimiliki. Pendapat peneliti dibuktikan dengan hasil komunikasi personal yang 

dilakukan kepada tujuh orang mahasiswa/I yakni VN, HD, FR, VA, WI, LM dan 

SC  (pada tanggal 20-21 September 2017) terkait dengan hubungan persahabatan 

yang mereka miliki. Jawaban dari ketujuh narasumber tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sulit untuk memelihara hubungan persahabatan ketika adanya jarak tempuh 

yang cukup jauh antara individu dengan sahabatnya, hilang kontak, kesibukan 

masing-masing, serta mendapatkan teman baru membuat hubungan mereka 

menjadi renggang. Salah satu dari narasumber tersebut adalah VA yang 

mengatakan bahwa: 

“Itulah kak, gara-gara udah jauhan dan gak satu sekolah lagi, jadi kami 

gak sedekat dulu.Kadang ada qdjuga yang kartunya ganti jadi gak bisa 

kontekan, emmm terus mungkin karena kesibukan masing-masing juga yang 

jadi masalahnya.Udah gitu aku sibuk ini, dia sibuk itu, dia punya kenalan 

baru aku juga.Ya gitu kak, jadi hubungan kami pun gak sedekat dulu” VA 

(Komunikasi Personal, 20 September 2017). 

 

http://magazine,job-like.com/
http://indotopinfo.com/
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Selain VA, terdapat salah satu narasumber yakni SC yang mengatakan 

bahwa SC tetap menjalin interaksi dengan sahabatnya baik via telepon, pesan, 

maupun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain untuk 

menceritakan pengalaman yang dialami masing-masing.  

“Memang sih kak, kalau udah jauh gini bakal ada jarak diantara kami, dan 

bakal sulit untuk sedekat dulu.Tapi kadang kalau aku ada waktu dan dia 

ada waktu kami ya tetap saling chattingan, telponan, cerita lawak-lawak, 

teruuus eeee kirim-kirim foto alay juga, hehe” SC (Komunikasi Personal, 

21 September 2017). 

 

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh SC, dapat diketahui bahwa 

meskipun terpisah oleh jarak yang cukup jauh, SC tetap melakukan Relationship 

Maintenance persahabatan agar tetap baik, yaitu ditandai dengan komunikasi yang 

dijalin secara terus menerus minimal satu kali dalam seminggu. Relationship 

Maintenance merujuk pada perilaku yang digunakan dalam upaya 

mempertahankan hubungan pada tingkat yang diinginkan (Canary dan Stafford, 

1992). Artinya, individu akan melakukan sebuah usaha untuk menjaga hubungan 

agar tetap dalam kondisi yang spesifik. Sebuah hubungan yang bukan hanya 

sekedar dipertahankan, namun hal-hal mendasar dalam hubungan tersebut harus 

tetap ada (Canary & Dainton, 2003). 

Art dan Elaine Aron (dalam Taylor, Peplau, & Sears, 2009), meneliti bahwa 

dalam hubungan yang dekat, individu akan memandang orang lain sebagai bagian 

dari dirinya sendiri, sehingga individu akan berusaha untuk mempertahankan 

hubungannya dengan orang yang sangat dekat dengan dirinya. Dalam 

mempertahankan hubungan, individu akan memberikan sumber daya, waktu, dan 

usaha untuk mempertahankan hubungan pribadi mereka (Yum & Li, 2007). Lebih 
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tepatnya, individu akan terus memberlakukan Relationship Maintenance untuk 

menjaga hubungan dekat mereka agar menjadi stabil dan memuaskan (Stafford & 

Canary, 2006).  

Pada pilihan untuk tetap mempertahankan hubungan persahabatan jarak 

jauh, maka remaja baik laki-laki maupun perempuan akan tetap menjalin 

komunikasi dengan sahabatnya, walaupun hanya dengan via telepon, dan media 

sosial seperti, Facebook, Line, dan sebagainya. Hal ini dibuktikan oleh Kezia 

(2013) yang mengungkapkan dalam hasil penelitiannya, bahwa dalam 

persahabatan beda etnis dan sekaligus dipisahkan oleh jarak yang jauh, terdapat 

Relationship Maintenance yang dibina, dimana terdapat komunikasi yang 

dibangun satu sama lain. Artinya, individu memelihara hubungan 

persahabatannya dengan menceritakan pengalaman pribadi kepada sahabatnya 

baik melalui media sosial, handphone, dan lain sebagainya sehingga persahabatan 

tetap terjalin dengan baik. Sejalan dengan hasil penelitian Valkenburg dan Peter 

(2007) bahwa penggunaan komunikasi online berkorelasi positif dengan 

kedekatan persahabatan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi Relationship Maintenance adalah 

jenis kelamin (Yum, Canary, & Baptista, 2015). Beberapa penelitian sebelumnya 

mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 

melakukan Relationship Maintenance. Salah satuya adalah Fox, Gibbs, dan 

Auerbach (1985) yang mengatakan bahwa persahabatan perempuan itu lebih 

menekankan kepada perasaan dan emosional sementara laki-laki lebih kepada 

aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Kemudian Rusbult, Johnson, dan Morrow 
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(1986) juga mengatakan bahwa perempuan lebih memungkinkan untuk 

memelihara hubungan persahabatan dari pada laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat 

dari cara perempuan menyelesaikan masalah dengan menekankan pada loyalitas 

dan diskusi, sementara itu perempuan dibandingkan dengan laki-laki kurang dapat 

menujukkan kamarahan dan kekecewaan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis 

memutuskan untuk mengambil judul Benarkah terdapat Perbedaan antara 

Laki-laki dan Perempuan dalam Melakukan Relationship Maintenance 

Persahabatan Jarak Jauh? 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi 

rumusan penelitian adalah apakah terdapat perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam melakukan Relationship Maintenance persahabatan jarak jauh? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam melakukan Relationship Maintenance persahabatan jarak jauh. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berkaitan dengan perbedaan Relationship Maintenance 

dalam Persahabatan Jarak Jauh antara Laki-laki dan Perempuan belum pernah 

diteliti sebelumnya. Tetapi penelitian yang mirip dengan penelitian tersebut sudah 

pernah diteliti, yakni seperti penelitian yang dilakukan oleh Kezia (2013) dengan 

judul “Relationship Maintenance Persahabatan Jarak Jauh Beda Etnis”. Penelitian 
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ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, karena peneliti 

melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan komparasi, sedangkan Kezia melakukan sebuah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Kemudian lokasi penelitian juga berbeda, Kezia 

melakukan penelitian di Surabaya, sedangkan peneliti melakukan penelitian di 

Pekanbaru, Riau. Selain itu,subjek dari penelitian ini adalah laki-laki dan 

perempuan yang memiliki sahabat jarak jauh, sedangkan Kezia menggunakan 

subjek yang memiliki sahabat jarak jauh yang berbeda etnis. Penelitian ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kezia, yakni terletak 

pada variabel Relationship Maintenance. 

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang Relationship Maintenance 

terdapat dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul “Maintenance Relationship 

dalam Komunikasi Interpersonal Ayah dan Anak yang Berlainan Tempat Tinggal” 

yang ditulis oleh Widya (2014). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan, karena peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparasi, sedangkan Widya 

melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Kemudian 

lokasi penelitian juga berbeda, Widya melakukan penelitian di Surabaya, 

sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pekanbaru, Riau. Selain itu, subjek 

dari penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki sahabat jarak 

jauh, sedangkan Widya menggunakan subjek yakni ayah dan anak yang berlainan 

tempat tinggal. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Widya, yakni terletak pada variabel Relationship Maintenance. 
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Selain itu, Sihombing (2017) juga membahas tentang Relationship 

Maintenance dengan judul penelitian “Relationship Maintenance antara Remaja 

Akhir dan Keluarga dalam Mempertahankan Hubungan yang Harmonis Melalui 

Aplikasi BlackBerry Messenger (BBM) (Studi pada mahasiswa perantau jurusan 

Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 FISIP Universitas Lampung)”. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, karena peneliti melakukan 

penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

komparasi, sementara itu, Sihombing melakukan sebuah penelitian deskriptif 

kualitatif. Kemudian lokasi penelitian juga berbeda, Sihombing melakukan 

penelitian di Lampung, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pekanbaru, 

Riau. Selain itu, subjek dari penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang 

memiliki sahabat jarak jauh, sedangkan Sihombing menggunakan subjek yakni 

mahasiswa perantau yang aktif menggunakan media sosial BBM (Blackberry 

Messanger). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sihombing, yakni terletak pada variabel Relationship Maintenance. 

Kemudian, penelitian yang membahas tentang Relationship Maintenance 

juga sudah diteliti oleh Yum, Canary, dan Baptista (2015) dengan judul “The Role 

Culture and Fairness in Maintaining Relationships in Malaysia, Singapore, and 

the United States”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan, subjek dari penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki 

sahabat jarak jauh, sedangkan Yum, Canary dan Baptista menggunakan subjek 

yakni mahasiswa dari ketiga negara yaitu, Amerika Serikat, Malaysia dan 

Singapura. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Yum, Canary dan Baptista, yakni terletak pada variabel Relationship 

Maintenance. 

Berdasarkan tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan 

Relationship Maintenance yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka menurut 

peneliti belum ada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta menjadi rujukan di bidang psikologi, khususnya dalam 

bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Komunikasi dengan judul “Benarkah 

terdapat Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Melakukan 

Relationship Maintenance Persahabatan Jarak Jauh?”. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat 

memberikan pemahaman kepada remaja akhir bahwasannya benar terdapat 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memelihara hubungan 

persahabatan jarak jauh. 

 

 

 


