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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai fenomena kehidupan 

perkawinan pada pasangan suami istri yang menjalani commuter 

marriage atau yang lebih dikenal dengan istilah perkawinan jarak jauh. 

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya commuter marriage adalah 

adanya tuntutan pekerjaan, sebagai contoh TNI.  Subyek yang dipilih 

adalah sepasang suami istri yang menjalani perkawinannya secara jarak 

jauh dan memiliki waktu rutin untuk pulang minimal satu minggu 

sekali, serta memiliki usia perkawinan minimal lima tahun dan memiliki 

minimal seorang anak. 

Peneliti melakukan penelitian di Kota Semarang dengan subyek 

para prajurit TNI yang bekerja kantor Oditurat Militer. Pekerjaan 

sebagai TNI sering mewajibkan adanya perpindahan dinas yang bisa 

menyebar ke seluruh Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan para 

istri akhirnya memutuskan untuk menetap di satu kota dan memilih 

untuk menjalani kehidupan perkawinan jarak jauh. 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Persiapan Pengumpulan Data 
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Persiapan yang dilakukan peneliti antara lain adalah membuat 

pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai acuan kepada 

subyek. Pedoman wawancara meliputi identitas subyek, 

kehidupan perkawinan (faktor-faktor perkawinan), dampak 

(positif dan negatif) yang dirasakan, serta kepuasan perkawinan 

pada pasangan.  

2. Pemilihan Subyek 

Subyek pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang 

menjalani commuter marriage. Peneliti mendapatkan tiga pasang 

subyek yang masing-masing pasangan telah memiliki umur 

perkawinan lebih dari lima tahun dan memiliki minimal seorang 

anak. 

3. Persiapan Alat-Alat Yang Dibutuhkan 

Alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain yaitu 

pedoman wawancara, alat tulis, dan alat perekam berupa telefon 

genggam. 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan wawancara dan observasi pada tanggal 24 

dan 30 Agustus, lalu dilanjut tanggal 1, 9, dan 15 September 2016. 

Wawancara dan observasi antara suami dan istri dilakukan secara 

terpisah dengan harapan agar subyek dapat menjawab pertanyaan 

yang diajukan secara jujur dan terbuka. Observasi dilakukan 
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bersamaan dengan saat wawancara berlangsung. Peneliti 

memperhatikan mimik wajah, reaksi spontan dari subyek yang 

kemudian akan dicatat oleh peneliti.  Wawancara dan observasi 

terhadap semua pihak suami dilakukan di kantor Oditurat Militer, 

Semarang, sedangkan pada pihak istri wawancara dilakukan di 

rumah masing-masing. Wawancara dan observasi berlangsung 

kurang lebih satu sampai dua jam per subyek. Berikut adalah jadwal 

wawancara dan observasi yang dilakukan: 

Tabel 1. Jadwal pengumpulan data 

Subyek         Pengumpulan data                  Pengumpulan data tambahan 

1    24 Agustus & 15 September                                 

                        2016                                                    -                                 

2     30 Agustus & 9 September                   

                        2016                                         (melalui whatsapp)                     

3    1 September & 9 September              21 Oktober & 28 Oktober 

                  2016                                                    2016 

 

Para subyek sangat membantu dalam pengumpulan data 

dalam penelitian ini. Para subyek dapat diajak untuk saling sharing 

mengenai hal apa saja yang terjadi dalam perkawinan jarak jauh 

mereka, apa yang dirasakan, dan apa dampaknya. Namun dalam 

penelitian ini juga tidak lepas dari adanya hambatan. Hambatan yang 

dirasakan dalam penelitian ini adalah subyek yang masih takut dan 

malu untuk bercerita mengenai hal-hal yang sensitif dalam 
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perkawinan mereka. Selain itu saat wawancara dan observasi 

berlangsung, beberapa subyek harus sambil membawa anak-anak 

mereka, sehingga wawancara menjadi ramai dan konsentrasi menjadi 

terbelah. Namun walaup begitu, peneliti dapat mengatasi 

permasalahan tersebut sehingga wawancara dan oservasi tetap 

berjalan lancar.  

 

D. Pengumpulan Data 

1. Subyek 1 

 

Tabel 2. Identitas Subyek 1 

Nama                              IS                                      DA 

Usia                             35 tahun                         37 tahun 

Pekerjaan                      TNI AD                  Ibu Rumah Tangga 

                                   (SERSAN) 

Pendidikan                      SLTA                          SARJANA 

Jumlah Anak                                          3 

Usia Perkawinan                              12 tahun 

 

a. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subyek 

IS dan DA merupakan sepasang suami istri yang memiliki 

usia perkawinan 12 tahun. Pasangan ini menikah pada November 

2004. Sebelum menikah IS dan DA telah berpacaran selama satu 

tahun yang dilalui dengan long distance relationship. IS berasal dari 

Tegal dan DA berasal dari Kudus. IS merupakan seorang TNI AD 
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yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA, sedangkan DA 

adalah seorang sarjana keguruan, namun saat ini DA tidak bekerja 

karena harus mengurus anak dan rumah. IS dan DA memiliki tiga 

orang anak, dimana anak pertama berusia 10 tahun (kelas 5 SD), dan 

anak kedua berusia 4 tahun dan anak yang paling kecil berusia 2 

tahun. Anak IS dan DA yang paling kecil mengalami sedikit 

gangguan pada sistem pencernaan sejak kelahiran dan membutuhkan 

perhatian yang lebih, hal inilah yang membuat DA akhirnya 

memutuskan untuk tidak bekerja dan memilih untuk mengurus 

rumah dan anak-anak. 

2) Dinamika perkawinan subyek 1 

Dalam kehidupan perkawinan IS dan DA, keadaan 

kematangan emosi masing-masing pasangan terlihat cukup berbeda. 

DA merasa bahwa emosi IS cukup tinggi setiap kali mereka terlibat 

permasalahan atau perbedaan pendapat. Hal itu dikatakan DA 

bahwa setiap kali ada perbedaan pendapat atau pun selisih paham 

dengan IS, DA cepat tersulut emosi dan biasanya DA lah yang akan 

berusaha untuk mengalah. Terlihat bahwa IS lebih dominan dan 

lebih berkuasa daripada DA. 

Saat pasangan ini saling bersedih atau mempunyai 

permasalahan baik permasalahan kantor, rumah, dan keluarga, 

mereka saling bercerita kepada pasangan masing-masing. Masing-
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masing pasangan juga pada akhirnya saling memberikan support 

atau nasehat kepada pasangannya supaya pasangan merasa lebih 

baik. DA pernah membantu IS dalam menyelesaikan pekerjaan 

kantor misalkan membantu IS mengetik berkas. IS juga melakukan 

hal yang sama kepada DA ketika sedang merasa sedih atau 

terbeban atas permasalahan yang dialami. IS mencoba untuk 

menjadi tempat curhat DA, berusaha untuk menjadi pendengar 

yang baik ketika DA sedang mengeluh, dan juga IS mencoba untuk 

menasehati DA serta memberi support. 

Dalam hal toleransi, pasangan ini juga memiliki ukuran 

toleransi yang cukup berbeda. Peneliti bertanya mengenai 

bagaimana reaksi DA dan IS jika masing-masing pasangan 

melakukan hal yang sudah dilarang atau tidak disukai pasangan. IS 

menjawab bahwa dirinya lebih mudah memaklumi jika DA 

melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, seperti salah membeli 

obat, telat menjemput atau mengantar anak, tetapi jika kesalahan 

yang dibuat cukup fatal maka IS akan marah dan biasanya berakhir 

dengan pertengkaran. 

Pasangan ini mengaku membutuhkan sikap toleransi 

dalam halnya urusan waktu, seperti IS yang tidak dapat pulang 

kampung karena ada jadwal piket yang jatuh pada hari sabtu atau 

minggu. Jadwal piket yang membuat IS tidak dapat pulang 
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akhirnya membuat DA akhirnya harus ‘legowo’ menerima kalau 

dirinya dan sang suami tidak dapat bertemu. Selain urusan pulang, 

hal lain yang biasa membutuhkan sikap toleransi dari pasangan 

masing-masing yaitu jika IS diminta tolong oleh saudara saat IS 

sedang berada dirumah. DA mengaku cukup sedih jika saat 

suaminya sedang pulang, tiba-tiba ada saudaranya yang meminta 

tolong pada IS yang membuat akhirnya IS tidak dapat berkumpul 

bersama dengan keluarga. Begitu pula dengan DA, IS juga harus 

memiliki toleransi terhadap istrinya jika dirinya pulang namun DA 

sibuk mengurus anak. Terkadang jika saat dirinya ingin mengobrol 

dengan DA, sering kali IS terganggu dengan DA yang sibuk dengan 

urusan rumah dan anak. 

IS dan DA merasakan adanya perasaan tenang dan ayem 

saat sedang berkumpul dengan pasangan masing-masing. IS 

merasakan perasaan ‘utuh’ saat dirinya berkumpul dengan 

keluarganya. Sedangkan DA merasakan adanya perasaan 

mempunyai teman saat IS sedang pulang. DA yang berasal dari 

Kudus dan harus tinggal di rumah mertuanya membuat dirinya 

merasa menjadi orang asing di rumah. Walaupun dirinya sudah dua 

tahun tinggal di rumah mertuanya, namun DA tetap merasakan 

kesepian jika berjauhan dengan IS.  
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Dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual, masing-masing 

pasangan mengaku bahwa berjalan lancar tanpa ada hambatan yang 

berarti. Keduanya juga mengaku bahwa yang meminta bukan hanya 

IS saja tetapi DA juga terkadang meminta untuk berhubungan 

seksual, walaupun lebih sering IS yang meminta. 

Dalam urusan dengan tugas dan kewajiban masing-masing 

pasangan, mereka mengetahui apa saja tugas dan kewajiban 

tersebut. IS mengetahui bahwa tugas DA adalah merawat anak, 

mengurus rumah, dan sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan 

rumah tangga, sedangkan DA juga mengetahui bahwa tugas dan 

kewajiban IS adalah untuk mencari nafkah dan memenuhi 

kebutuhan keluarga mereka. Namun tentunya masing-masing 

pasangan memiliki keluhan masing-masing, seperti IS yang sering 

mengeluhkan mengenai pekerjaannya yang tidak selesai-selesai, 

dan juga DA yang sering mengeluhkan mengenai anak-anak yang 

sulit diatur. 

Dalam halnya dengan kegiatan saat mereka sedang 

berkumpul, IS dan DA mengungkapkan bahwa biasanya anak-anak 

mereka memiliki rencana untuk mengajak bepergian saat IS pulang. 

Mereka mengungkapkan bahwa setidaknya saat IS sedang pulang, 

mereka memiliki waktu untuk jalan-jalan sekeluarga, seperti pergi 

ke alun-alun, atau ke mall.  
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Dalam hal memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap 

pasangan, keduanya merasakan pasangan mereka adalah orang 

cukup ekspresif dalam menunjukkan kasih sayang. Saat IS sedang 

pulang, DA sering  mendekati IS dan tiba-tiba menawari apakah 

mau dipijat atau tidak. Namun saat ditanya apakah DA adalah 

orang yang perhatian, IS menjawab bahwa DA sering mengecek 

handphone dan isi tasnya. Jika ada sesuatu yang dirasa 

mencurigakan, maka DA akan langsung bertanya kepada IS.  

Sama seperti IS, DA merasa bahwa IS merupakan orang yang 

cukup ekspresif dalam menunjukkan kasih sayang kepada dirinya. 

Hal yang biasa dilakukan IS yaitu seperti merangkul, menggandeng 

tangan saat sedang pergi, IS juga terkadang tiba-tiba mencium DA. 

Hal ini dirasa DA biasa dilakukan IS jika suasana hatinya sedang 

baik. Tidak jarang juga IS sering membawa makanan kesukaan DA, 

seperti mie ayam, dan coklat. IS juga sering membelikan baju untuk 

DA, bahkan DA mengungkapkan bahwa baju yang dimilikinya 

kebanyakan pemberian dari suaminya. 

Hal yang cukup serius pada pasangan ini terjadi pada sikap 

saling percaya terhadap pasangan. DA bercerita bahwa terdapat 

beberapa pengalaman yang membuatnya sulit untuk percaya lagi 

kepada IS. Pengalaman tersebut dikarenakan adanya pihak ketiga 

yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua. 
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IS seringkali bermain-main dengan perempuan lain yang 

ditemuinya, seperti saat berada di rumah makan, IS sering meminta 

nomor handphone perempuan lain dan akhirnya saling 

berhubungan dengan intens. Hal ini diketahui DA saat dirinya 

sedang mengecek handphone IS dan melihat bahwa banyak chat 

atau sms dari perempuan asing yang mencurigakan. Terlebih DA 

sering melihat bahwa IS dan perempuan tersebut mempunyai 

panggilan kesayangan. Saat DA menanyakan hal tersebut, IS selalu 

mengelak dan menampik bahwa dirinya dan perempuan tersebut 

hanya sekadar teman dan tidak lebih. DA mengaku bahwa dirinya 

pernah sesekali berpura-pura menjadi adik IS, saat DA sedang 

membalas pesan dari salah satu perempuan yang berhubungan 

dengan IS. DA mengatakan bahwa reaksi dari tiap-tiap orang 

berbeda-beda, ada yang menanggapi, ada yang akhirnya berkilah 

bahwa dirinya dan IS hanyalah teman dan tidak lebih. 

DA sering meminta tolong kepada teman satu kantor IS untuk 

memastikan jika IS sedang berbohong atau tidak. Misalkan IS 

memberitahu DA bahwa dirinya tidak bisa pulang karena ada 

urusan tiba-tiba, maka DA akan segera bertanya kepada teman satu 

kantor IS yang sudah DA percaya, apakah betul bahwa IS tidak 

dapat pulang karena ada kegiatan kantor. Jika IS berbohong, maka 

DA akan segera meminta IS untuk segera pulang dan mengancam 
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akan mendatangi IS di Semarang jika tidak pulang. DA mengatakan 

bahwa hal ini sering menjadi konflik bagi pasangan ini dan 

membuat pasangan ini akhirnya bertengkar. DA sebenarnya ingin 

sekali untuk melaporkan kelakuan IS kepada komandannya, namun 

hal itu tidak pernah dilakukannya karena DA takut kalau hal ini 

justru akan memperburuk keadaan. 

“Saya sebenernya bisa aja ngomong sama komandannya, 

cuma kan jabatan atau prestasinya jadi kena pengaruh, kena 

imbasnya. Kalo orang tahu kan mesti nanti dibilangnya saya yang 

penakut, ga beranian, tinggal laporkan aja, segala macem, ya saya 

juga maunya seperti itu kalo memang bisa jadi selesai dalam artian 

kalo saya lapor selesai ya selesai. Pisah ya pisah, semisal gitu. 

Jadi kan saya enggak punya tanggungan kalo nanti dia mau turun 

pangkat, atau dipecat, kan udah bukan urusan saya. Tapi kalo 

semisal kondisi harus didamaikan, mesti kan komandan ngeliat 

anak buahnya dulu, jadi diusahakan buat damai. Kalo udah gitu 

kan saya malah jadi enggak bisa akur sama suami, di depannya 

komandan emang bisa salaman, bisa senyum, tapi kan pas nanti 

dirumah pasti emosinya keluar, udah bikin malu, akhirnya kan satu 

kantor tau semua. Jadi kalau ada masalah ya nanti jadinya 

sandiwara, biar enggak pada tahu, berusaha ditutupin.”.  
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DA mengungkapkan bahwa hampir di tiap tempat kejadian ini 

selalu terjadi lagi dan lagi yang akhirnya membuat pasangan ini 

bertengkar. Janji-janji yang sering diucapkan oleh IS kalau dirinya 

tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi sudah tidak bisa lagi 

dipercaya DA. DA yang merasa bahwa dirinya tidak bisa berbuat 

apa-apa pada akhirnya hanya bisa pasrah terhadap apa saja yang 

terjadi karena hampir di setiap tempat pasti kejadian ini terulang 

lagi dan lagi yang berujung dengan pertengkaran dan akhirnya 

dirinyalah yang harus mengalah.  

Lain halnya dengan DA, IS menunjukkan kepercayaannya 

kepada DA dengan mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengenal 

DA seperti apa, dirinya menilai bahwa DA merupakan orang yang 

tidak macam-macam dari semenjak mereka berpacaran. IS juga 

mengungkapkan bahwa DA juga tidak mungkin bermain-main 

dengan yang lain terlebih DA tinggal dengan ibu mertuanya. 

Saat ditanya apakah perlu bagi tiap-tiap pasangan untuk 

menceritakan semuanya yang terjadi, jawaban dari pasangan ini 

kurang lebih sama, yaitu tidak semua hal harus diceritakan. IS 

mengatakan bahwa yang sekiranya sudah tidak bisa dipendam lagi, 

maka tidak apa untuk diceritakan agar mengurangi beban. 

Demikian juga dengan DA, dirinya hanya menginginkan IS untuk 

tetap ingat dengan keluarganya.  
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Komunikasi yang terjalin pada pasangan ini berjalan rutin dan 

lancar, setidaknya dalam satu hari minimal menelefon satu kali. 

Telefon sering dilakukan pada pagi hari sebelum jam masuk kantor 

atau pada saat mau tidur. Media yang biasa digunakan pada 

pasangan ini antara lain telefon, SMS, dan WhatsApp. Hal-hal yang 

biasa mereka obrolkan antara lain tentang kegiatan masing-masing, 

bertanya sedang melakukan kegiatan apa saat itu, menanyakan 

apakah sudah makan, lalu biasanya IS juga mengobrol dengan 

anaknya lewat telefon. Saat ditanya apakah pernah membahas hal 

serius di telefon, DA menjawab pernah namun tidak sering dan 

tidak terlalu dibahas secara mendalam karena DA bersama dengan 

anak-anak dan takut jika anak-anak mengganggu pembicaraan 

serius tersebut dan akan berujung dengan keributan. Saat ditanya 

mengenai komunikasi saat mereka sedang berkumpul, IS menjawab 

dirinya merasa sedikit canggung saat baru pertama bertemu dengan 

istri. Hal yang dibahas saat sedang berkumpul juga tidak terlalu 

jauh dari apa yang dibahas di telefon, namun bedanya pembicaraan 

mereka menjadi lebih terbuka dan lebih jelas karena mereka 

berinteraksi secara langsung. Pasangan ini menuturkan jika mereka 

membahas hal-hal yang penting saat anak-anak telah tidur, dan 

lebih memilih untuk bercanda dan guyon saat mereka mengobrol 

dengan anak-anak. Saat ditanya mengenai siapa yang lebih 
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mendominasi komunikasi pasangan ini menjawab bahwa IS lah 

yang mendominasi. IS mengaku lebih sering bertanya dan 

berbicara, sedangkan DA lebih cenderung diam dan mendengarkan. 

Kendala yang dirasakan pasangan ini dalam hal komunikasi 

kurang lebih sama. IS mengeluhkan jika perbedaan bahasa daerah 

antara dirinya dan DA, membuat terkadang sulit untuk 

menyampaikan suatu hal. Selain itu, kendala lain yang dirasakan 

adalah saat waktu untuk telefon tidak pas satu dengan yang lainnya. 

Saat IS menelefon DA, ternyata DA sibuk dan tidak bisa 

mengangkat. Tiba saat DA sudah selesai dengan urusannya dan 

bergantian menelefon, justru IS yang sedang sibuk. Akibat dari 

kendala ini membuat pasangan ini merasa dongkol dan akhirnya 

menjadi ‘aras-arasan’ untuk menelefon lagi. 

Komitmen yang dimiliki pasangan ini adalah komitmen untuk 

membesarkan anak mereka, merawat anak, menyekolahkan sampai 

tinggi supaya menjadi anak yang ‘bisa jadi orang’. DA merasakan 

sulitnya untuk menjaga komitmen tesebut dikarenakan masalahnya 

dengan IS yang telah terjadi selama ini. DA merasa bahwa sulitnya 

terletak pada rasa dari dalam diri, yaitu merasa dongkol dengan 

peristiwa yang ada.  

Pasangan ini juga menuturkan bahwa komitmen mereka ini 

menjadi salah satu pegangan mereka dalam menghadapi 
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permasalahan. IS berkata bahwa dirinya merasa kasihan terhadap 

anak-anak mereka karena harus melihat IS dan DA bertengkar jika 

sedang terlibat permasalahan, maka IS mencoba untuk meredakan 

emosi dan amarah jika di depan anak-anak mereka, terlebih saat 

anak berusaha untuk mendamaikan IS dan DA. Begitu juga dengan 

IS, DA menuturkan bahwa dengan komitmen ini, mereka harus 

belajar untuk mematahkan ego masing-masing, dan harus bertahan 

dengan kondisi keluarga. Selain itu, DA juga bercerita bahwa 

dirinya pernah membaca artikel tentang seorang anak yang bunuh 

diri karena orang tuanya yang bercerai dan telah memiliki keluarga 

lain yang membuat dirinya kurang mendapat perhatian. DA selalu 

teringat akan hal itu jika dirinya sudah mulai memikirkan untuk 

berpisah dengan IS, dan menjadi salah satu alasan kenapa DA 

mencoba bertahan dengan IS. 

Dalam hal pengambilan keputusan pada pasangan ini, yang 

dominan adalah IS, walaupun sering diadakan diskusi dengan DA, 

tetapi keputusan terakhir biasanya tetap memakai pendapat dari IS. 

Seperti halnya pengambilan keputusan perihal masalah rumah atau 

sekolah anak dengan alasan IS yang lebih mengerti tentang keadaan 

dan lingkungan disana. Saat IS dan DA terlibat perbedaan pendapat 

dan kemudian bertengkar, pada akhirnya DA lah yang akhirnya 

akan mengalah dan akhirnya menuruti pendapat IS. 
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Hal-hal yang sering dirasa dapat menimbulkan dalam 

permasalahan dalam pasangan ini antara lain adalah kurangnya 

kejujuran, perbedaan kehendak/pendapat, dan juga suasana hati 

yang kurang baik. Cara pasangan ini dalam menyelesaikan 

permasalahan menurut IS adalah dengan meminta maaf, dan 

mengaku kesalahan. Terkadang IS juga sering membawakan DA 

makanan kesukaannya untuk meredam emosi DA. Saat ditanya 

apakah kedua pihak saling berkepala dingin dalam menghadapi 

permasalahan, DA menjawab bahwa IS bukan merupakan orang 

yang dapat berkepala dingin dalam menghadapi permasalahan. 

Menurutnya IS merupakan orang yang atos, dan akhirnya membuat 

DA harus mengalah daripada membuat pertengkaran terus 

berlanjut. 

Perasaan yang muncul pada saat harus menjalani perkawinan 

jarak jauh, IS menjawab bahwa dirinya merasa perasaan kosong, 

tidak semangat karena harus berjauhan dengan istri dan juga anak, 

muncul perasaan khawatir terhadap DA, karena harus mengurus 

anak seorang diri tanpa ada suami. Sedangkan perasaan DA tentang 

menghadapi perkawinan jarak jauh ini adalah dirinya merasakan 

adanya rasa iri jika melihat pasangan suami istri yang lain bisa 

berkumpul bersama, jika DA mendengar cerita teman-temannya 

tentang keluarga mereka yang dapat tinggal bersama, ada perasaan 
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iri yang muncul dan juga ingin merasakan rasa yang sama. DA juga 

sempat khawatir dengan bagaimana dengan keperluan sehari-hari 

IS disana. Saat IS sedang tidak dapat pulang kampung, cara yang 

biasa dilakukan untuk melepas rindu adalah dengan menelefon. 

Cara yang dilakukan IS dan DA untuk mengatasi atau 

menghilangkan perasaan yang muncul akibat perkawinan jarak jauh 

yaitu dengan mencari kesibukan. 

Kendala atau hambatan yang timbul dari perkawinan jarak 

jauh yang dirasakan pasangan ini berbeda-beda. IS menjawab 

bahwa kendala besar yang dia rasakan adalah rasa IS yang ingin 

dekat dengan perempuan. IS menuturkan bahwa dirinya sering 

berkenalan dengan perempuan lain untuk menghilangkan perasaan 

rindu kepada istrinya karena sulitnya untuk bertemu. IS juga 

berkata bahwa cara itu sebenarnya hanya bersifat sementara saja 

karena IS hanya berniat untuk mencari pengalihan terhadap rasa 

rindu kepada istrinya dan juga rasa ingin dekat kepada wanita lain. 

IS masih kerap merasakan kendala itu sampai sekarang, IS berkata 

bahwa kendala ini akan terus dirasakan jika dirinya terus berjauhan 

dengan DA. Cara yang dilakukan IS untuk mengatasi kendala 

kesepiannya adalah dengan bersenang-senang dengan temannya, 

seperti karaoke. Dirinya mengaku jika teman-temannya mengajak 
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dirinya, maka dengan senang hati IS akan menerima ajakan teman-

temannya untuk karaoke. 

Kendala lain dirasakan oleh DA. DA merasakan bahwa 

dengan perkawinan jarak jauh ini membuat dirinya merasa 

kerepotan, seperti contohnya saat anaknya sedang sakit dan harus 

opname disaat IS sedang diluar kota. Semua keperluan rumah sakit, 

surat-surat, barang-barang yang harus dibawa ke Rumah Sakit 

harus diurusnya sendiri. Selain itu, DA juga merasakan bahwa 

dengan hidup terpisah maka biaya yang dibutuhkan juga lebih 

banyak dan membengkak. Kendala tersebut masih dirasakan oleh 

DA, bahkan DA merasakan bahwa biaya hidup semakin kesini 

justru semakin banyak seiring dengan bertumbuhnya anak. Cara 

yang dilakukan DA untuk mengatasi kendala tersebut adalah 

dengan berjualan secara online. DA menuturkan bahwa dirinya 

sudah berjualan online selama dua tahun, dan hasil yang didapatkan 

cukup terasa bagi DA. Hasil dari berjualan dapat digunakan untuk 

membeli susu atau sekedar belanja untuk dirinya sendiri. 

Dampak positif yang dirasakan dari perkawinan jarak jauh 

bagi IS antara lain adalah minimnya rasa jenuh yang muncul, 

dikarenakan karena pertemuan yang jarang dan hanya dapat 

berkumpul selama beberapa hari yang akhirnya membuat perasaan 

saat akan bertemu dan berkumpul dengan keluarga menjadi lebih 
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senang dan antusias. Ditambah lagi saat berhubungan seksual 

dengan AD pun terasa lebih bersemangat. Sedangkan dampak 

negatif yang dirasakan IS adalah IS merasakan adanya rasa sepi dan 

kosong karena dirinya tidak dapat dengan DA, sang istri. IS juga 

merasakan bahwa perkawinan jarak jauh membuat IS kurang dapat 

mengikuti dan mengawasi perkembangan anak mereka.  

Dampak positif dari perkawinan jarak jauh yang dirasakan 

oleh DA adalah dirinya jadi memiliki waktu me time atau waktu 

untuk dirinya sendiri. DA merasakan lebih santai dan lebih enjoy 

terlebih disaat mertua DA sedang keluar kota untuk beberapa hari, 

tentu waktu-waktu seperti ini dimanfaatkan dengan baik oleh DA. 

Hal positif lain yang dirasakan adalah saat waktunya untuk 

berkumpul DA merasakan senang sekali sampai DA mengibaratkan 

dirinya seperti anak kecil. Sedangkan dampak negatif yang 

dirasakan oleh DA antara lain adalah membengkaknya biaya hidup 

karena adanya dua ‘dapur’. DA juga merasakan kurang bisa 

mengontrol kelakuan IS saat diluar kota dan menjadi kepikiran 

dengan sikap dari suaminya itu.  

3) Kepuasan Perkawinan 

IS merasakan bahwa dirinya sudah cukup bahagia dan 

puas dengan kehidupan perkawinannya karena menurutnya 

masalah-masalah yang ada selama ini tidak terlalu berat. IS juga 
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merasa tidak jenuh dengan perkawinan. IS mengungkapkan bahwa 

permasalahan yang biasa muncul dikarenakan rasa cemburu 

berlebih karena dirinya mendapat sms dari perempuan lain dan 

diketahui oleh DA. Saat dirinya ditanya apakah dirinya akan 

merasa lebih bahagia jika dapat tinggal bersama dengan DA, 

jawaban IS adalah pasti akan lebih bahagia. IS menuturkan bahwa 

dirinya sering rindu dengan suasana dulu sebelum IS dan DA masih 

dapat tinggal bersama. Hal itulah yang membuat IS berfikiran 

bahwa dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya dapat tinggal 

dengan DA. 

Lain halnya dengan IS, DA belum merasakan bahagia dan 

puas dalam perkawinan jarak jauhnya, dikarenakan kebutuhan DA 

untuk mendapatkan perhatian yang banyak dari suami belum 

terpenuhi. DA juga mengaku sedih bahwa dirinya belum bisa 

percaya penuh kepada IS karena perbuatan yang sering IS lakukan. 

Saat ditanya apakah mungkin DA akan lebih bahagia jika dirinya 

dapat tinggal bersama dengan IS, jawaban dari DA adalah belum 

tentu. DA menuturkan jika mungkin IS bisa mengurangi satu 

perbuatannya itu, maka mungkin DA akan merasakan lebih bahagia 

dengan perkawinannya, walaupun mungkin dirinya dan IS tidak 

tinggal satu rumah. 
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Pandangan atau makna yang dirasakan oleh IS dan DA 

dalam menjalani perkawinan jarak jauh antara lain saling bekerja 

sama dalam membangun dan membina rumah tangga. IS 

menganggap bahwa perkawinan jarak jauh ini juga sebagai proses 

belajar bagi mereka berdua untuk saling berbagi tugas, saling 

berkomunikasi, dan akhirnya hubungan yang dijalani akan terasa 

seperti pertemanan. DA menganggap perkawinan jarak jauh ini 

juga sebagai pembelajaran bahwa harus saling percaya, harus 

memegang teguh dan menjaga komitmen, saling mengesampingkan 

ego masing-masing, belajar pasrah, belajar lebih kuat, dan juga 

menerima apa yang terjadi. 

Faktor yang dapat menimbulkan kepuasan perkawinan 

bagi IS antara lain masalah yang tidak berlarut-larut, mendapat 

perhatian dari istri dan anak-anak. Sedangkan faktor yang dapat 

menimbulkan kepuasan perkawinan bagi DA adalah jika IS sudah 

dapat menjaga kepercayaannya dengan tidak bermain dengan 

wanita lain, lebih konsentrasi dan ingat dengan keluarga, dan IS 

harus yakin jika istrinya mampu untuk melakukan hal tanpa IS. 

b. Hasil Observasi 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap IS saat 

wawancara berlangsung didapatkan sesekali IS terlihat seperti 

sedang menutupi cerita atau tidak enggan untuk menceritakan 
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beberapa cerita dengan lebih jelas dan gamblang. IS juga terlihat 

beberapa kali menjawab pertanyaan dengan kurang nyaman yang 

ditutupi IS dengan cara tertawa dengan sedikit kencang. Saat diberi 

pertanyaan tentang hal-hal yang cukup sensitif, IS juga terlihat 

berfikir lebih lama dan terdiam untuk beberapa saat.  

Hasil observasi yang dilakukan terhadap DA didapatkan 

bahwa DA beberapa kali hampir terlihat seperti hendak menangis 

ditandai dengan merembesnya air mata, tapi dengan segera DA 

langsung berusaha untuk menghilangkan air mata dan beralih 

dengan mengajak bercanda atau terkadang memfokuskan 

perhatiannya pada anaknya. DA juga sempat ragu untuk bercerita 

terus terang mengenai kelakuan suaminya, namun pada akhirnya 

DA tetap bercerita setelah diberi tahu oleh penulis bahwa hasil ini 

tidak akan diberitahukan kepada IS dan juga komandan IS. 

c. Analisis Kasus 

Dalam hal pengambilan keputusan, IS lah yang mendominasi 

pada keluarga ini, seperti halnya urusan rumah dan anak. Hal ini 

dikarenakan IS lah yang mengerti kondisi dan situasi di lingkungan 

mereka tinggal karena IS berasal dari sana. DA memilih mengalah 

karena dirinya merasa sebagai seorang istri yang harus mengikuti 

perkataan suami dan karena dirinya ikut bersama dengan 

mertuanya. 
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Komunikasi yang  terjadi pada pasangan ini berjalan dengan 

baik dan lancar. Setidaknya pasangan ini akan saling menelefon 

atau berkirim pesan kepada pasangan satu kali dalam sehari. Antara 

pasangan ini juga terdapat keterbukaan. IS sering bercerita 

mengenai pekerjaannya dan DA juga sering curhat kepada IS 

mengenai permasalahan selama berjauhan. 

Pada hal kebutuhan seksual, pasangan ini juga berjalan lancar 

dan tanpa ada kendala yang berarti. IS selalu bersemangat dalam 

berhubungan seksual dengan istrinya. 

Kehidupan perkawinan pasangan ini tentunya banyak melalui 

berbagai hambatan yang malang melintang. Salah satunya adalah 

permasalahan dalam hal kepercayaan. Pasangan ini sering terlibat 

permasalahan karena adanya pihak ketiga yang dimulai dari IS 

yang iseng-iseng berkenalan. IS beralasan bahwa perbuatannya ini 

disebabkan karena munculnya rasa kesepian dan perasaan ingin 

memberi perhatian dan diperhatikan secara langsung oleh 

perempuan yang tidak bisa ia dapatkan karena berjauhan. DA yang 

menjadi korban dalam permasalahan ini hanya bisa pasrah dan 

menerima semua hal yang terjadi. Jika DA sedang marah dan 

mencoba menentang IS, IS sering mengancam dan menggertak DA 

kalau IS tidak segan-segan untuk bermain dengan perempuan lain. 

Walaupun sebenarnya DA bisa saja melaporkan perbuatan IS 
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kepada komandannya namun hal itu tidak dilakukannya, sebab 

dirinya takut jika dirinya melapor dan berakhir dengan dirinya 

harus berdamai dengan IS  malah akan membuat hubungan mereka 

semakin memburuk karena reputasi IS yang sudah jelek di hadapan 

komandan karena DA melaporkan semua yang terjadi. Selain itu, 

dirinya juga takut kalau dirinya berpisah dengan IS akan membuat 

anak-anaknya menjadi terlantar dan tidak mendapat kasih sayang 

yang layak dari orang tuanya. Dari dampak-dampak yang dirasakan 

kedua pasangan ini membawa mereka pada perasaan yang berbeda-

beda. IS merasa bahagia dan puas dengan perkawinannya karena 

dirinya merasa permasalahan yang selama ini mereka hadapi tidak 

terlalu berat dan juga rasa bahagia yang IS rasakan saat bertemu 

dengan istri anaknya membuatnya merasa bahwa perkawinan ini 

juga tidak terlalu buruk. Sedangkan DA berpendapat bahwa dirinya 

masih belum merasa puas dan bahagia dengan perkawinannya, 

karena permasalahan yang sering IS timbulkan yang melibatkan 

adanya pihak ketiga. DA akan merasa puas jika IS dapat 

menghilangkan sifatnya yang satu itu. 
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Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada IS selaku suami subyek pasangan pertama. Hasil 

jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam 

tema-tema sebagai berikut: 

Tabel 3. Rekap Tema Subyek Pertama (IS) 
Tema Koding Intensitas 

Pengambilan 

keputusan 

Mendominasi 

Emosi Tinggi 

MD 

ET 

+++ 

+++ 

Relasi eksternal Keterlibatan orang tua KOT + 

Komitmen Komitmen anak KA ++ 

Interaksi 

perkawinan 

 

 

Kehidupan seksual harmonis 

Relasi emosional baik 

Usaha membantu pasangan 

Percaya pasangan 

Pasangan tidak macam-macam 

Perbedaan latar belakang 

Keterbukaan komunikasi 

Komunikasi baik 

KSH 

ROB 

UMP 

PP 

PTM 

PLB 

KKM 

KBI 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

++ 

+++ 

Menyelesaikan 

konflik 
Permintaan maaf PMF ++ 

 
Kendala dan 

dampak 

perkawinan jarak 

jauh 

 

Tidak bisa jauh dari pasangan 

Dicurigai pasangan 

Kesepian 

Tidak semangat 

Sedih 

Kurang kontrol anak 

Canggung 

Kurang perhatian 

Kesulitan mengatur waktu komunikasi 

Tidak jenuh (+) 

Mandiri (+) 

Perasaan membuncah (+) 

Waktu personal (+) 

 

TBJ 

DPS 

KSP 

TSM 

SD 

KKA 

CG 

KP 

KMW 

TJ 

MDR 

PMC 

WP 

 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

+ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

Coping 

Pelampiasan perempuan lain 

Telefon pasangan 

Mencari kegiatan 

PPL 

TPP 

MKG 

+++ 

++ 

++ 

Kepuasan 

Perkawinan 
Cukup puas KPW ++ 

Keterangan: (+)  = Agak Kurang  (++) = Sedang   

         (++) = Sedang   (++++) = Sangat Tingg 
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Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada DA selaku istri subyek pasangan pertama. Hasil 

jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam 

tema-tema sebagai berikut: 

Tabel 4. Rekap Tema Subyek Pertama (DA) 
Tema Koding Intensitas 

Pengambilan 

keputusan 

Didominasi 

Usaha mempertahankan argumen 

Mengalah 

Perbedaan latar belakang 

DMP 

MAG 

MGL 

PLB 

+++ 

+ 

+++ 

+ 

Relasi eksternal Tidak nyaman dengan mertua TYM ++ 

Interaksi 

perkawinan 

 

Kehidupan seksual harmonis 

Relasi emosional baik 

Usaha membantu pasangan 

Sikap pasangan sulit 

Keterbukaan komunikasi 

Komunikasi baik 

Permasalahan orang ketiga 

Tidak berdaya 

Sifat memendam 

Posesif 

Pasrah 

KSH 

ROB 

UMP 

SPS 

KKM 

KBI 

OKG 

TBY 

SMD 

PSF 

PSR 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Kendala dan 

dampak 

perkawinan jarak 

jauh 

Rasa kurang percaya 

Kesepian 

Stres 

Sedih 

Biaya membengkak 

Kerepotan 

Penyelesaian masalah tertunda 

Canggung 

Kurang perhatian 

Kesulitan mengatur waktu komunikasi 

Waktu personal (+) 

Mandiri (+) 

Perasaan membuncah (+) 

RKP 

KSP 

STS 

SD 

BMB 

KRP 

PMT 

CG 

KP 

KMW 

WP 

MDR 

PMC 

++++ 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

Coping 

Telefon ibu 

Anak  sebagai kekuatan 

Browsing internet 

TI 

ASK 

BRW 

++ 

+++ 

++ 

Kepuasan 

Perkawinan 
Tidak puas KTP +++ 

Keterangan: (+)  = Agak Kurang  (++) = Sedang   

         (++) = Sedang   (++++) = Sangat Tinggi  
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Bagan 2. Fenomenologi perkawinan pada pasangan commuter marriage subyek pertama 

Tidak 

jenuh 

Bertahan 

untuk anak 

Sepasang suami istri bersatu: 

IS dan DA 

Kehidupan perkawinan 

- Suami tidak mendapat perhatian 

yang cukup → pelampiasan 

kepada perempuan lain 

- Suami memiliki emosi tinggi → 

istri sering mengalah 

- Istri tidak berani → tidak 

berdaya → bertahan demi anak 

 

Dampak positif 

- Mandiri 

- Waktu 

personal 

- Tidak jenuh 

 

Dampak negatif 

- Kesepian 

- Tidak bisa jauh 

dari istri 

- Kurang 

perhatian 

 

Suami/ IS 

Dampak positif 

- Mandiri 

- Waktu 

personal 

- Perasaan 

membuncah 

 

Istri/ DA 

Cukup puas pada perkawinan 

(Konflik cemburu dianggap wajar) 

Kurang puas pada perkawinan 

(Kepercayaan sudah hilang) 

Dampak negatif 

- Kerepotan 

- Tidak percaya dengan 

pasangan 

- Ingin melapor komandan 

Commuter Marriage 

Usia perkawinan 12 tahun, telah menjalani 

perkawinan jarak jauh ± 8 tahun 

Latar belakang 

- Melewati masa pacaran jarak jauh 

- Sepakat berjauhan karena memiliki 

rumah di Slawi 
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2. Subyek 2 

 

Tabel 5. Identitas Subyek Kedua 

Nama                                    NQ                                   DK 

Usia                                  36 tahun                            35 tahun 

Pekerjaan                          TNI AD                          Guru SMK 

                                       (SERSAN) 

Pendidikan                          SLTA                                   S1 

Jumlah Anak                                                   1 

Usia Perkawinan                                     10 tahun 

     

a. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subyek 

 NQ dan DK adalah pasangan suami istri yang sudah mencapai 

usia perkawinan 10 tahun. Mereka menikah pada Januari 2006. 

Pasangan ini telah memiliki satu orang putra yang sudah berada di 

kelas 5 SD. NQ dan DK sama-sama berasal dari Pekalongan dan 

rumah mereka dahulu cukup berdekatan. Hal ini yang membuat NQ 

dan DK sudah berteman sejak mereka masih kecil. Walaupun 

mereka berasal dari satu daerah, tetapi pasangan ini justru tidak 

pernah mempunyai kesempatan tinggal bersama setelah mereka 

menikah. Pasalnya setelah NQ dan DK menikah, NQ harus kembali 

bertolak ke kota tempat dia berdinas, yaitu Jakarta, dan DK tidak 

dapat mengikuti suaminya karena dirinya bekerja sebagai guru SMK 

yang membuatnya harus tetap tinggal di Pekalongan. Akhirnya 

pasangan ini memutuskan untuk menjalani perkawinan jarak jauh.  
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2) Dinamika perkawinan subyek kedua 

 Pasangan ini mengaku bahwa saat terlibat adanya perbedaan 

pendapat maka hal yang biasa dilakukan adalah saling dibicarakan 

agar permasalahannya dapat selesai secara tuntas dan juga akan lebih 

baik jika ada proses klarifikasi diantara keduanya. Dari klarifikasi 

yang sudah dilakukan akan membuat pasangan ini saling mengerti 

maksud dan tujuan dari masing-masing pasangan dan jika ternyata 

memang ada kesalahan, maka pasangan yang salah akan meminta 

maaf. NQ menuturkan bahwa jika terjadi kesalah pahaman atau 

perbedaan pendapat, maka dirinya akan lebih memilih untuk 

mengalah daripada permasalahan ini terus belanjut, terlebih NQ yang 

tidak bisa tinggal bersama dengan DK dan anaknya membuat akan 

menjadi lebih sulit dalam menyelesaikan permasalahan jika 

permasalahan tersebut tidak segera dituntaskan. Terkadang DK juga 

mengalah dan biasanya mereka melihat manakah keputusan yang 

paling baik, maka itulah yang diambil. Saat melakukan hal yang 

tidak disukai oleh pasangan masing-masing, DK berkata bahwa 

biasanya akan terjadi sikap saling keras kepala dan mempertahankan 

pendapat terlebih dahulu, yang kemudian akan membuat pasangan 

ini saling mendiamkan pasangan masing-masing dan dimanfaatkan 

untuk introspeksi. Ada satu keluhan yang diungkapkan oleh DK 

bahwa terkadang jeda ‘diam-diaman’ itu memakan waktu yang 
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cukup lama karena saat terlibat permasalahan, NQ harus sudah 

kembali ke kota perantauannya dan akhirnya penyelesaian 

permasalahan harus ditunda dulu sampai saat NQ kembali pulang. 

Namun saat NQ pulang, DK melihat NQ seperti sudah melupakan 

permasalahnnya. Hal itu yang akhirnya terkadang membuat 

permasalahan belum selesai, dan pembicaraan harus dimulai lagi dari 

awal. 

 Hal yang menurut pasangan ini membutuhkan sikap toleransi 

adalah soal waktu, seperti saat NQ tidak dapat pulang karena adanya 

jadwal dinas, lalu di saat NQ sedang pulang kampung  dirinya 

diminta tolong oleh saudara yang menyebabkan dirinya menjadi 

tidak punya waktu untuk keluarga. NQ menuturukan bahwa DK 

tidak keberatan jika dirinya tidak dapat pulang karena ada jadwal 

dinas, karena menurutnya alasan suaminya itu jelas. Contoh lain 

adalah disaat hari minggu ternyata DK mempunyai kegiatan di 

sekolah, hal ini biasanya membuat NQ sedikit kesal karena disaat 

hari libur kenapa DK harus tetap masuk sekolah. Namun biasanya 

DK mencoba memberi pengertian kepada NQ dan memberi 

kebebasan NQ untuk pergi berdua dengan anaknya, atau dengan 

teman-temannya.  

 NQ dan DK merasakan adanya perasaan tenang, aman, dan 

ayem saat sedang berkumpul. NQ mengungkapkan jika dirinya 
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sedang berkumpul dengan DK dirinya merasakan perasaan utuh, 

lengkap, dan benar-benar merasakan sebagai sosok ayah yang ada 

untuk keluarganya. DK pun juga merasakan hal yang tidak jauh 

berbeda dengan NQ. DK bercerita bahwa saat NQ mengambil cuti 

selama seminggu (karena ada saudara yang menikah) dirinya merasa 

sangat senang dan sangat menikmati waktu kebersamaan saat NQ 

dapat bersama-sama dengan dirinya dan anak. Lalu pada saat sedang 

berjauhan cara yang dilakukan oleh pasangan ini adalah dengan 

saling menelefon, atau chatting lewat bbm atau whatsapp.  

Dalam hal mengenai kebutuhan seksual, DK mengaku 

terdapat kendala pada pemenuhan kebutuhan seksual. DK merasa 

bahwa kehidupan kebutuhan seksual pada pasangan ini tidak dapat 

terpenuhi karena ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah 

hasrat/gairah seksual dari NQ yang tinggi. Faktor kedua adalah 

karena adanya jarak yang memisahkan pasangan ini membuat gairah 

NQ tidak dapat terpenuhi dengan baik. Faktor yang ketiga adalah 

dirinya yang tidak bisa mengimbangi hasrat atau gairah suaminya. 

DK mengaku bahwa NQ sering meminta dirinya untuk lebih agresif 

dalam berhubungan dan sering menunjukan video porno supaya DK 

bisa belajar, namun DK tidak dapat menyanggupi hal itu karena 

dirinya tidak bisa dan merasa jijik dengan tingkah seperti yang NQ 
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inginkan. Selain itu, DK menggunakan KB yang memiliki efek 

dirinya menjadi kurang bergairah dalam hal hubungan seksual. 

Lalu saat ditanya mengenai apa yang biasa dilakukan jika 

pasangan terlihat kurang nyaman atau ketakutan, NQ menjawab 

biasanya hal yang membuat DK kurang nyaman adalah saat dirinya 

merasa lelah karena pekerjaannya, dan biasanya jika hal itu terjadi 

NQ akan memberikan waktu sendiri untuk DK beristirahat. 

Sedangkan jawaban dari DK jika melihat pasangannya kurang 

nyaman biasanya akan berdampak pada suasana hati NQ, seperti 

gampang marah dan sedikit-sedikit menegur DK. Jika hal itu terjadi 

maka DK akan berusaha untuk menenangkan NQ dengan cara 

bertanya apa yang membuatnya menjadi seperti ini, walaupun NQ 

biasanya tidak pernah cerita apa yang terjadi, namun walau demikian 

DK berusaha untuk memberi support sambil merayu sedikit-sedikit 

agar lebih melegakan hati NQ. 

 NQ dan DK saling memahami tugas dan kewajiban masing-

masing pasangan. NQ menjawab dirinya tahu kegiatan istrinya 

sehari-hari, mulai dari merapihkan rumah, mengurus anak, sampai 

pekerjaannya di sekolah. NQ juga bercerita jika DK yang mengurus 

segala sesuatunya seperti barang-barang apa saja yang biasanya 

dibawa NQ jika akan kembali ke Semarang.  Begitu juga saat waktu 

NQ pulang ke rumah, DK sudah menyiapkan segala keperluan NQ 
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jadi saat dirinya sampai semua sudah siap dan rapih. Tidak hanya 

NQ, DK juga memahami tugas dan kewajiban NQ adalah sebagai 

kepala rumah tangga yang bertugas untuk mencari uang untuk 

menghidupi keluarganya. DK mengaku tidak tahu apa saja kegiatan 

yang dikerjakan NQ selama di kantor, tapi menurutnya yang 

terpenting adalah NQ mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan 

benar. Menurut DK, suaminya adalah orang yang jarang mengeluh 

dan juga jarang membicarakan tentang pekerjaannya, hal ini 

akhirnya membuat DK menjadi tidak mengetahui apa saja 

permasalahan yang dialami oleh NQ. Saat ditanya pun NQ jarang 

menjawab pertanyaan DK karena menurut NQ urusan kantor dan 

rumah tidak perlu dicampur. Hal ini membuat DK menjadi tidak 

enak hati sendiri tatkala dirinya sering mengeluhkan soal 

pekerjaannya kepada NQ dan akhirnya DK pun memutuskan untuk 

ikut diam dan tidak banyak cerita terkecuali jika NQ yang 

menanyakan langsung. Hal yang diceritakan pun tidak semuanya 

melainkan hanya yang dirasanya menyenangkan dan asik untuk 

diceritakan. Jawaban NQ juga tidak jauh berbeda dengan apa yang 

diungkapkan DK, bahwa istrinya hanya menceritakan hal-hal yang 

sekiranya dia pahami dan pantas untuk ketahui. 

 Saat sedang berkumpul, keluarga ini banyak melakukan 

aktifitas secara bersama-sama, seperti misalnya makan, masak, 
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bahkan sampai membersihkan rumah juga sering dikerjakan 

bersama-sama dan biasanya ada pembagian tugas, misal DK 

bertugas untuk menyapu rumah, lalu dilanjut NQ mengepel, dan 

anak mereka bertugas untuk memunguti barang-barang yang ada di 

lantai seperti karpet atau keset. Keluarga ini juga sering jalan-jalan 

bersama, seperti pergi ke pasar minggu, atau menengok orang tua. 

NQ dan DK merasakan bahwa pasangan mereka termasuk ekspresif 

dalam menyampaikan kasih sayang. Seperti yang diungkapkan NQ, 

DK memperlihatkan rasa kasih sayangnya dengan berusaha 

memberikan hal-hal yang NQ sukai, misalkan makanan kesukaan 

NQ. NQ juga menuturkan bahwa istrinya juga perhatian dengan 

dirinya misalnya dalam urusan baju yang sudah terlihat kusam atau 

sudah tidak bagus untuk dikenakan lagi, maka biasanya DK akan 

membelikan pakaian baru untuk NQ. 

 DK mengaku bahwa suaminya terkadang genit terhadap 

dirinya, seperti suka mencubit-cubit, dan mencolek-colek dirinya. 

Hal itu dirasa DK sebagai bentuk penyaluran kasih sayang NQ 

kepada dirinya. Selain itu, DK juga berpendapat bahwa NQ adalah 

orang yang perhatian, seperti saat DK membuat status ‘galau’ yang 

biasanya diakibatkan urusan pekerjaan, maka NQ pasti akan 

menanyakan apa yang terjadi hingga membuat DK sampai 

meluapkan kekesalan dengan menulis status. Hal itu dilihat DK 
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sebagai bentuk perhatian NQ kepada dirinya, dan jika NQ sudah 

bertanya, maka biasanya DK akan menceritakan permasalahan yang 

dihadapi dan NQ sering memberi masukan atau arahan yang 

sekiranya dapat memberi pencerahan kepada DK. 

 NQ dan DK mengaku bahwa terkadang muncul perasaan saat 

was-was saat mereka berdua sedang berjauhan. NQ menuturkan 

karena adanya ikatan bathin antara dirinya dan istrinya sehingga 

membuat munculnya perasaan tersebut, “karena ikatan bathinnya 

sudah ada ya jadi saya kadang ngerasa gak enak, ga sering sih 

cuma waktu-waktu tertentu aja. Ya memang begitulah resiko 

pasangan jarak jauh pasti ada rasa gak percaya..”. Namun perasaan 

was-was yang muncul pada NQ tidak membuat dirinya menjadi tidak 

percaya kepada DK. 

Selain pernyataan dari NQ, DK juga menambahkan bahwa 

sebelumnya pernah ada kejadian yang membuatnya menjadi lebih 

was-was diri. DK dan NQ pernah terlibat permasalahan yang 

menyangkut adanya orang ketiga. DK bercerita bahwa dirinya 

merasa adanya perubahan sikap pada diri NQ, yaitu menjadi lebih 

dingin dan tertutup. Saat sedang berkumpul NQ juga lebih sering 

sibuk dengan handphone. Setelah diselidiki ternyata NQ sedang 

dekat dengan teman SMP nya dulu yang dianggapnya sebagai 

primadona sekolah. NQ sering terlibat obrolan di grup atau chat 
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pribadi bersama dengan teman SMP nya tersebut. Bahkan NQ juga 

beberapa kali pernah berkumpul bersama dengan teman SMP nya itu 

tanpa sepengetahuan NQ dan berfoto sambil berpose merangkul. 

Setelah apa yang dilakukan NQ ketahuan oleh DK, terjadi 

pertengkaran hebat sampai terjadi adu mulut antara NQ dan DK. 

Kejadian ini lah yang membuat DK menjadi sering merasa waspada 

dan kurang yakin kepada NQ saat sedang berjauhan.  

Selain kejadian dengan teman SMP NQ, terdapat juga 

permasalahan lain yang dilakukan NQ dengan wanita lain. DK 

mengaku bahwa saat dirinya sedang membuka handphone miliki 

NQ, DK melihat ada beberapa chat yang menurutnya mencurigakan. 

Saat DK membuka isi chat itu terdapat obrolan antara NQ dan dua 

orang perempuan dengan bahasa yang tidak senonoh serta menjurus 

ke hal-hal seksual. NQ dan beberapa wanita tersebut menyebut diri 

mereka dengan ’papah’ ‘mamah’. Kejadian ini kemudian membawa 

perasaan curiga dan was-was pada DK menjadi kembali lagi. 

Walaupun pernah terjadi permasalahan, namun saat pasangan 

sedang sulit untuk dihubungi, NQ dan DK mengaku tidak ada 

perasaan curiga, karena mereka sudah tahu kalau pasangannya 

sedang sibuk atau sedang tidak memegang handphone. DK yang 

sudah berhadapan dengan permasalahan akan orang ketiga masih 

berusaha untuk berfikiran positif dan mempercayai NQ bahwa 
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dirinya sedang sibuk dan tidak dapat menerima panggilan masuk. 

Pasangan ini juga setuju bahwa tidak semua permasalahan atau 

kejadian yang dialami harus diceritakan semua kepada pasangan. 

Saat ditanya apakah sulit memberikan kepercayaan kepada 

pasangan, NQ menjawab tidak sulit karena dirinya sudah mengenal 

istrinya sejak lama, bagaimana sifatnya, dan juga sisi spiritual 

istrinya yang membuatnya yakin dan percaya bahwa istrinya tidak 

akan berbuat hal yang macam-macam. Berbeda dengan NQ, DK 

merasa agak sulit untuk memberikan kepercayaan kepada suaminya 

karena masalah yang sudah pernah terjadi pada mereka.  

 Komunikasi yang berjalan pada pasangan ini berjalan dengan 

baik dan lancar. Dalam satu hari selalu ada komunikasi yang terjalin, 

baik melalui telefon, sms, maupun chat BBM atau WhatsApp. 

Telefon biasa dilakukan pasangan ini pada pagi hari disaat semuanya 

sudah bangun dan sedang bersiap berangkat kerja. Hal yang 

diobrolkan di telefon tidak jauh berbeda dari orang-orang 

kebanyakan, yaitu seperti menanyakan kegiatan apa yang dilakukan 

dan sudah makan atau belum, terkadang juga memberikan semangat 

kepada pasangan satu sama lain dan juga kepada anak. Saat sedang 

berkumpul pun komunikasi tetap berjalan dengan baik, bahkan bisa 

dibilang lebih banyak topik untuk diobrolkan karena ceritanya akan 

lebih jelas dan gamblang, serta ekspresinya juga jadi terlihat.  
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Pada pasangan ini yang mendominasi dalam hal komunikasi 

adalah NQ, karena dirinyalah yang lebih sering menelefon dan juga 

lebih banyak bertanya. Saking seringnya bertanya, bahkan 

pertanyaan sepelepun akan ditanyanya, seperti contohnya 

menanyakan apakah sudah minum atau belum, lalu minuman apa 

yang diminum, makan menggunakan krupuk atau tidak, krupuknya 

jenis apa, dan lain-lain. Hal ini membuat NQ terkadang diprotes oleh 

DK dan juga anaknya, kenapa dirinya sampai menanyakan hal-hal 

yang sangat detail seperti itu. NQ berkilah dengan menjawab bahwa 

dirinya ingin mengetahui secara detail karena ingin membayangkan 

seperti apa yang dirasakan oleh istri dan anaknya. Hambatan dalam 

komunikasi yang dirasakan pasangan ini tidak terlalu berat dan 

berarti. Hambatannya antara lain seperti telefon yang tidak diangkat 

dikarenakan salah satu pihak sedang sibuk atau sedang tidak 

memegang handphone, kendala lain adalah sinyal yang buruk 

sehingga terkadang saat NQ menelepon, di handphone DK tidak ada 

telefon yang masuk, dan terkadang hal ini dapat menimbulkan 

kesalah pahaman. Cara yang dilakukan pasangan ini jika terjadi 

hambatan tersebut adalah jika telefon dari NQ tidak dapat diangkat 

oleh DK, maka NQ akan langsung telefon ke handphone anaknya. 

Lalu jika terjadi error pada sinyal telefon sehingga menyebabkan 
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telefon tidak dapat masuk, maka DK akan bergantian menelefon NQ 

dan menjelaskan bahwa sinyalnya jelek. 

 Pasangan ini mempunyai beberapa komitmen. Komitmen 

pertama adalah untuk anak mereka, yaitu mereka saling bekerja 

sama dalam membangun dan membina rumah tangga agar anak 

mereka dapat tumbuh menjadi anak yang baik. Komitmen yang 

kedua adalah komitmen untuk tidak saling menyakiti, terlebih dalam 

kaitannya berupa kekerasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh DK saat 

perkawinan mereka berusia lima tahun ada kejadian yang 

menyebabkan NQ sangat marah dan akhirnya menampar serta 

mencekik DK di depan anak mereka. Karena hal inilah akhirnya DK 

meminta kepada NQ untuk berjanji tidak akan melakukan kekerasan 

fisik dalam keluarga, dan jika hal itu dilanggar maka DK akan 

meminta untuk bercerai. Sejak saat itu, NQ tidak lagi memakai 

kekerasan fisik dalam rumah tangga mereka. Menurut pasangan ini, 

komitmen merupakan hal yang penting dalam rumah tangga karena 

komitmen dapat menjadi pegangan dan patokan dalam kehidupan 

rumah tangga mereka. Komitmen dapat menjadi pengingat untuk 

mereka berdua disaat mereka sedang terlibat permasalahan, sebagai 

contohnya jika keduanya sedang bertengkar maka mereka akan ingat 

dengan anak mereka dan merasa kasian jika anak mereka harus 
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melihat mereka bertengkar, oleh sebab itu pasangan ini juga 

merasakan komitmen sebagai perekat bagi mereka berdua. 

 Dalam hal pengambilan keputusan, pasangan ini akan melalui 

proses diskusi terlebih dahulu. Jika terdapat perbedaan pendapat 

antara NQ dan DK biasanya akan langsung mereka bahas dan 

selesaikan, tidak sampai berlarut-larut.  DK menuturkan bahwa yang 

biasa mengambil keputusan adalah NQ, namun bukan berarti NQ 

yang mendominasi dalam pengambilan keputusan hanya saja 

biasanya keputusan NQ lebih gampang dan lebih mudah untuk 

dicapai. Selain itu, NQ juga bukan orang yang suka memaksakan 

kehendaknya, jadi biasanya keputusan diambil berdasarkan 

keputusan mana yang paling baik dan mendapat persetujuan bersama 

dan keduanya sama-sama legowo. DK berkata hampir semua hal 

mereka diskusikan terkecuali urusan kantor masing-masing, baik itu 

urusan rumah, urusan anak, urusan saudara-saudara, dan juga 

keuangan. NQ dan DK mengakui bahwa mengambil keputusan 

bersama cukup susah. DK merasa cukup susah saat mengambil 

keputusan bersama disaat masing-masing pihak saling 

mempertahankan argumen, tapi dirinya merasa bahwa tidak ada yang 

terlalu keras dalam mempertahankan argumennya. 

Hal yang dapat membuat munculnya permasalahan dalam 

rumah tangga pasangan ini adalah seperti keinginan yang tidak 
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tercapai, dan juga adanya rasa cemburu. Cara yang biasa pasangan 

ini lakukan dalam penyelesaian masalah yaitu dengan cara 

merenung, dan saling instropeksi diri masing-masing.  Biasanya 

instropeksi dilakukan saat NQ kembali pulang ke kota 

perantauannya, dengan begitu masing-masing pasangan mempunyai 

waktu untuk sendiri dan dapat merenungkan dengan lebih tenang. 

 Perasaan yang NQ dan DK rasakan di awal perkawinan 

mereka yang sudah harus dijalani secara berjauhan cukup berbeda 

satu dengan yang lain. NQ merasakan perasaan sedih saat harus 

berjauhan, terlebih lagi saat baru mempunyai anak yang masih lucu-

lucunya, membuat NQ sangat berat saat harus meninggalkan istri 

dan anaknya. Lain halnya dengan NQ, DK mengungkapkan bahwa 

dirinya sudah siap saat harus berjauhan dengan suami karena saat 

pacaran saja sudah dilalui secara jarak jauh. Tapi sekarang  keduanya 

mengaku sudah terbiasa dan enjoy dengan keadaan yang ada saat ini, 

namun walaupun begitu perasaan sedih tetap muncul tatkala NQ dan 

DK melihat pasangan lainnya yang dapat tinggal bersama-sama satu 

rumah tanpa berjauhan. NQ dan DK menginginkan untuk juga bisa 

tinggal bersama sama seperti pasangan yang lain. Jika NQ tidak bisa 

pulang, cara yang biasa dilakukan oleh pasangan ini adalah dengan 

menelefon dan saling mengirim foto selfie. Saat pasangan ini sedang 

merasakan ada rasa sedih akibat ‘iri’ melihat pasangan yang lain, NQ 
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lebih memilih untuk fokus dengan pekerjaannya dan mencari-cari 

kegiatan yang lain, sedangkan DK mengatakan bahwa karena dirinya 

bekerja jadi dirinya dapat melupakan perasaan sedih itu dengan cepat 

karena tertutup dengan fokusnya pada pekerjaan. 

 Saat ditanya mengenai kendala atau hambatan yang dirasakan 

akibat menjalani perkawinan jarak jauh, keduanya sama-sama 

menjawab tentang perasaan curiga dan krisis kepercayaan. NQ 

menuturkan karena dirinya tidak bisa melihat secara langsung 

istrinya dan tidak tahu apa saja aktifitas yang dilakukannya diluar 

sana membuat munculnya perasaan was-was kepada istrinya. NQ 

mengaku jika dirinya sering mendengar kisah-kisah pasangan suami 

istri yang berselingkuh. Sedangkan DK merasa adanya kendala 

dalam permasalahan krisis kepercayaan diri diakibatkan karena 

adanya beberapa permasalahan dengan pihak ketiga. DK juga 

menambahkan bahwa dirinya sering mendengar cerita dari teman-

temannya mengenai suami-suaminya yang bermain dengan 

perempuan lain. Kendala ini juga masih dirasakannya sampai 

sekarang oleh pasangan ini. Cara yang dilakukan NQ jika muncul 

perasaan curiga adalah dengan cara menelefon DK atau paling tidak 

anaknya untuk memastikan bahwa perasaannya tidak terbukti. 

Sedangkan untuk DK cara yang dilakukannya adalah merenung dan 

tetap berusaha meyakinkan diri jika kejadian itu tidak akan terulang 
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lagi dan terus mengingat perhatian-perhatian yang diberikan 

suaminya kepada dirinya adalah rasa sayang yang tulus. 

Dampak positif yang dirasakan oleh NQ dalam perkawinan 

jarak jauh yang dijalaninya ini antara lain merasa lebih mandiri 

karena dapat mengatur keperluannya sehari-hari. NQ juga merasakan 

perasaan yang sangat senang sekali disaat dirinya dan DK sedang 

berkumpul dan juga membuat perasaan menjadi semakin menggebu-

gebu. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan NQ dalam 

perkawinan jarak jauh ini adalah kurangnya mendapat perhatian 

secara langsung dan juga tidak dapat memantau kegiatan apa yang 

dilakukan oleh istri dan anaknya sehingga menjadi terlambat 

mengetahui perkembangan apa yang terjadi. 

Dampak positif yang dirasakan oleh DK dalam perkawinan 

jarak jauh ini antara lain dirinya merasa perasaan yang teramat 

sangat senang saat NQ akan pulang. Selain itu dirinya juga 

merasakan lebih mandiri dan mengibaratkan bahwa dirinya seperti 

single parent dan dapat mengerjakan baik itu tugas laki-laki atau 

perempuan. Sedangkan dampak negatif yang DK rasakan dari 

menjalani perkawinan jarak jauh adalah dirinya menjadi tidak dapat 

mengontrol NQ dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat 

membuat pertengkaran. NQ juga terkadang merasa kurang mendapat 

perhatian dan juga rasa kasih sayang terlebih ketika dirinya sedang 
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merasa suntuk dengan pekerjaannya. Selain itu dalam penyelesaian 

masalah pun akan memakan waktu yang lebih lama karena 

permasalahan tidak bisa langsung diselesaikan karena NQ harus 

kembali pulang ke perantauan. 

3) Kepuasan perkawinan 

Dalam kepuasan perkawinan NQ dan DK saling merasakan tidak 

bahagia dengan perkawinannya. Ketidakpuasan perkawinan yang 

dirasakan NQ karena adanya kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi 

dengan baik. Tetapi NQ juga menjawab bahwa istrinya merupakan 

orang yang mudah diajak bekerja sama. Selain itu, NQ juga sudah 

merasa ikhlas dan menerima nasibnya yang harus menjalani 

perkawinan secara jarak jauh.  Saat ditanya apakah lebih bahagia 

tinggal bersama atau berpisah, NQ menjawab bahwa jika dirinya 

mungkin akan lebih bahagia jika tinggal bersama daripada terpisah, 

karena semuanya serba dekat sehingga jika terjadi hal-hal yang 

mendadak dapat ditangani secara bersama-sama dan tidak memakan 

waktu yang lama. 

DK juga merasakan ketidakpuasan dalam perkawinanya. Hal ini 

dikarenakan karena rasa sakit hati akibat mengetahui bahwa NQ 

bermain dengan perempuan lain. Selain itu, dirinya juga merasa 

tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri 

karena tidak sanggup untuk menuruti keinginan suami untuk lenih 
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agresif. Tinggal berjauhan juga tetntu membuat DK tidak bisa 

mengontrol NQ secara langsung. Karena ada rasa sakit hati ini yang 

membuat DK meminta cerai kepada NQ. Saat ditanya apakah dirinya 

akan lebih bahagia dalam perkawinan yang bergabung, DK 

menjawab bahwa belum tentu juga akan merasa lebih bahagia karena 

setiap kehidupan perkawinan selalu ada masalah baik itu dekat atau 

jauh, justru karena adanya jarak maka akan memberi mereka waktu 

untuk saling instropeksi mengenai perbuatan mereka selama ini. 

b. Hasil observasi 

Observasi yang dilakukan kepada NQ selama proses 

wawancara berlangsung adalah muncul kesan jika NQ berusaha 

untuk menutup-nutupi beberapa jawabannya. Beberapa jawaban 

tersebut tidak dijelaskan secara gamblang apa sebab dan maksud dari 

jawaban-jawaban tersebut. Pada beberapa waktu tertentu saat ditanya 

mengenai hal yang cukup sensitif NQ terlihat seperti ragu untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. 

Hasil observasi yang dilakukan kepada DK selama proses 

wawancara berlangsung adalah dirinya sempat ragu untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang cukup sensitif. DK juga sempat menjawab 

pertanyaan secara tidak jelas sampai akhirnya peneliti menanyakan 

lagi melalui media sosial whatsapp apa maksud dari jawaban DK, 

dan setelah itu barulah terungkap beberapa jawaban yang 
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sebelumnya masih belum jelas apa maksudnya. Di tengah-tengah 

menjawab pertanyaan yang sedang diajukan tiba-tiba DK meminta 

saya untuk berjanji kalau saya tidak akan memberitahukan semua 

yang diceritakannya kepada NQ. 

c. Analisis Kasus 

Pada hal pengambilan keputusan, pasangan ini tidak saling 

mendominasi. Mereka saling mendiskusikan terlebih dahulu dan 

memutuskan untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan 

masing-masing yang disetujui oleh pasangan. 

Komunikasi yang berjalan diantara kedua pasangan ini 

berjalan dengan lancar, namun ada ketidakterbukaan komunikasi 

dalam pasangan ini. NQ tidak pernah menceritakan permasalahan 

kantornya kepada DK, dan membuat DK tidak mengetahui apa saja 

yang terjadi pada pekerjaan NQ. Hal ini juga yang membuat DK 

akhirnya tidak bercerita kepada NQ terkait masalah pekerjaannya, 

dikarenakan DK tidak ingin membeban NQ dengan 

permasalahannya. 

Permasalahan paling besar yang terjadi pada pasangan ini 

terletak pada adanya krisis kepercayaan yang dirasakan DK kepada 

NQ. Terlebih lagi permasalahan ini baru terjadi pada waktu yang 

belum terlalu lama. DK merasa cukup sulit untuk memberikan 

kepercayaan kepada NQ karena kejadian dengan orang ketiga. 
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Permasalahan orang ketiga pada pasangan ini bersumber pada 

kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi dengan baik. NQ 

mempunyai gairah atau seksual yang tinggi, namun karena adanya 

jarak diantara NQ dan DK, membuat hasrat seksual NQ menjadi 

tidak dapat terpenuhi dengan baik. NQ pun sering meminta DK 

untuk lebih agresif dalam urusan di ranjang, namun DK tidak dapat 

menyanggupi karena dirinya yang merasa jijik untuk melakukan hal 

agresif. Karena adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan 

seksual, membuat NQ mencari wanita yang sekiranya dapat 

mengimbangi kebutuhan seksualnya yang tidak terpenuhi. Pesan-

pesan yang dikirimkan NQ kepada dua orang perempuan tersebut 

pun semuanya memiliki unsur seksual dan kurang senonoh. Hal ini 

yang membuat DK memiliki krisis kepercayaan kepada NQ.  

Hal yang sama juga terjadi kepada NQ. NQ terkadang merasa 

takut jika DK bermain dengan pria lain walaupun dirinya berujar 

tidak pernah ada masalah yang terjadi antara DK dengan pria lain.  

Permasalahan yang terjadi membuat DK merasakan ketidak 

puasan dalam kehidupan perkawinan DK. DK merasakan krisis 

kepercayaan yang sangat kepada pasangannya. Sama halnya dengan 

DK, NQ juga belum mempunyai kepuasan pada perkawinan. Hal ini 

dikarenakan karena kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi dengan 

baik. Dirinya mempunyai gairah seksual yang tinggi dan dengan 
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tinggal berjauhan dari istrinya membuat NQ akhirnya tidak dapat 

memenuhi kebutuhan seksualnya secara rutin. Selain itu, DK juga 

tidak mempunyai hasrat seksual yang tinggi sehingga terjadi ketidak 

seimbangan antara hasrat seksual NQ dan DK. NQ juga merasakan 

cemas saat berjauhan dari istri karena NQ merasa was-was istrinya 

akan berselingkuh. NQ merasa was-was karena sering mendengar 

cerita tentang perselingkuhan dari teman-teman. 

Pada subyek kedua, di dapatkan informasi dari pihak lain 

yaitu komandan NQ. Keterangan yang diberikan komandan NQ 

menjadi suatu konfirmasi bahwa terjadi permasalahan pada pasangan 

ini yang disebabkan karena adanya orang ketiga. DK melaporkan 

permasalahan yang dialami keluarga ini kepada komandan NQ agar 

dapat memperoleh persetujuan untuk berpisah dengan NQ.  
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Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada NQ selaku suami subyek pasangan kedua. Hasil 

jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam 

tema-tema sebagai berikut: 

Tabel 6. Rekap Tema Subyek Kedua (NQ) 
Tema Koding Intensitas 

Pengambilan 

keputusan 

Tidak mendominasi 

Memberi kebebasan 

Diskusi 

Saling legowo 

Mengalah 

TMD 

MKB 

DKS 

SW 

MGL 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

Relasi Dekat dengan anak DDA +++ 

Komitmen 
Komitmen anak 

Komitmen saling menjaga 

KA 

KSM 

++ 

++ 

Interaksi 

perkawinan 

Relasi emosional baik 

Usaha membantu pasangan 

Percaya pasangan 

Kenal pasangan dari kecil 

Pasangan religius 

Ketidakterbukaan 

Komunikasi lancar 

Sifat tertutup 

Istri tidak sulit  

ROB 

UMP 

PP 

KPC 

PRL 

KTB 

KML 

STP 

ITS 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

Menyelesaikan 

konflik 

Merayu 

 
MRY + 

Kendala dan 

dampak 

perkawinan jarak 

jauh 

Ketidakharmonisan kehidupan seksual 

Hasrat seksual tinggi 

Kecemasan pasangan selingkuh 

Kesepian 

Sedih 

Kurang perhatian 

Penyelesaian masalah tertunda 

Mandiri (+) 

Perasaan membuncah (+) 

Terbiasa tinggal sendiri (+) 

Pelampiasan perempuan lain 

KTS 

HST 

KPS 

KSP 

SD 

KP 

PMT 

MDR 

PMC 

TTS 

PPL 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

Coping 
Telefon pasangan 

Fokus pada pekerjaan 

TP 

FPP 

+++ 

++ 

Kepuasan 

Perkawinan 

Kurang puas pada perkawinan 

Menerima nasib berjauhan 

KTP 

MNB 

++ 

++ 

 Keterangan: (+)  = Agak Kurang  (++) = Sedang   

          (++) = Sedang   (++++) = Sangat Tinggi 
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Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada DK selaku istri subyek pasangan kedua. Hasil 

jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam 

tema-tema sebagai berikut: 

Tabel 7. Rekap Tema Subyek Kedua (DK) 
Tema Koding Intensitas 

Pengambilan 

keputusan 

Tidak mendominasi 

Memberi kebebasan 

Diskusi 

Menerima keputusan 

Saling legowo 

TMD 

MKB 

DKS 

MKP 

SW 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

Relasi Kurang dekat dengan anak KDA + 

Komitmen 
Komitmen anak 

Komitmen saling menjaga 

KA 

KSM 

++ 

++ 

Interaksi 

perkawinan 

 

 

 

Relasi emosional baik 

Usaha membantu pasangan 

Permasalahan orang ketiga 

Ancaman pisah 

Pasrah 

Ketidakterbukaan 

Tidak ingin membebani 

Komunikasi lancar 

Ketidakharmonisan kehidupan seksual 

ROB 

UMP 

OKG 

APS 

PSR 

KTB 

TIM 

KML 

KTS 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

+++ 

Menyelesaikan 

konflik 

Permintaan maaf 

Instropeksi diri 

Menyindir 

PMF 

IPD 

MYD 

++ 

+++ 

+ 

Kendala dan 

dampak 

perkawinan 

jarak jauh 

Rasa kurang percaya 

Sedih 

Penyelesaian masalah tertunda 

Mandiri (+) 

Perasaan membuncah (+) 

Terbiasa tinggal sendiri (+) 

RKP 

SD 

PMT 

MDR 

PMC 

TTS 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

Coping 

Usaha berfikir positif 

Telefon pasangan 

Bercerita pada pihak lain 

UBP 

TP 

BPL 

++ 

++ 

++ 

Kepuasan 

Perkawinan 
Ketidakpuasan perkawinan KTP +++ 

Keterangan: (+)  = Agak Kurang  (++) = Sedang   

          (++) = Sedang   (++++) = Sangat Tinggi  
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Bagan 3. Fenomenologi perkawinan pada pasangan commuter marriage subyek kedua

Sepasang suami istri bersatu 

NQ dan DK 

Kehidupan perkawinan 

- Tidak ada keterbukaan 

mengenai pekerjaan 

- NQ melampiaskan kebutuhan 

seksual ke perempuan lain → 

Permasalahan orang ketiga 

- Istri meminta cerai 

Dampak positif 

- Mandiri 

- Perasaan 

membuncah 

- Terbiasa 

tinggal 

berjauhan 

Dampak negatif 

- Keb. seksual 

tidak terpenuhi 

(Istri dingin 

secara seksual) 

- Kesepian 

- Cemas pasangan 

selingkuh 

Suami / NQ 

Dampak positif 

- Mandiri 

- Perasaan 

membuncah 

 

 

Istri / DK 

Kurang puas pada perkawinan 

(Kebutuhan seksual tidak terpenuhi) 

Kurang puas pada perkawinan 

(Kepercayaan sudah hilang) 

Dampak negatif 

- Sedih 

- Tidak percaya 

pasangan 

- Merasa 

dihianati 

 

Commuter Marriage 

Usia perkawinan 10 tahun, menjalani 

perkawinan jarak jauh dari awal menikah 

Latar belakang 

- Dari awal perkawinan tidak pernah 

tinggal bersama 

- Sepakat berjauhan karena istri bekerja 

Permintaan 

cerai 
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3. Subyek 3 

 

Tabel 8. Identitas Subyek Ketiga 

Nama                                MZ                                    DW 

Usia                               48 tahun                            37 tahun 

Pekerjaan                      TNI AD                         Ibu Rumah Tangga 

                                    (SERSAN) 

Pendidikan                       SLTA                                SLTA 

Jumlah Anak                                            6 

Usia Perkawinan                                18 tahun 

 

a. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subyek 

MZ dan DW adalah pasangan yang memiliki usia perkawinan 

18 tahun. Mereka menikah pada tahun 1998 dan sudah dikaruniai 6 

orang anak. Pasangan ini memiliki jarak usia yang cukup jauh yakni 

12 tahun. MZ berasal Magelang sedangkan DW berasal dari Jakarta. 

DW saat ini menetap di Magelang bersama dengan anak-anaknya. 

2) Dinamika perkawinan subyek ketiga 

Dalam aspek kematangan emosi dan fikiran, pasangan ini 

jika sedang terlibat adanya suatu perbedaan pendapat akan mereka 

selesaikan dengan cara mendiskusikannya terlebih dahulu dan akan 

diambil jalan tengahnya yang paling baik dari pendapat-pendapat 

yang ada. Jika memang harus ada yang mengalah, maka kedua 

pasangan ini juga salah satu akan ada yang mengalah. Jika salah satu 

pihak tidak mengikuti keinginan pasangannya, maka pasangan ini 

mengaku akan menerima dan berusaha untuk mengimbangi kemauan 
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dari pasangannya tersebut, tetapi MZ mengatakan bahwa hal tersebut 

jarang terjadi, tetapi jika terjadi maka MZ mengaku akan marah 

tetapi hanya pada saat itu saja selebihnya hanya berusaha 

menasehati. Jika pasangan melakukan sesuatu yang tidak disukai 

pasangan, DW mengaku jika marah tidak jarang terjadi, akan tetapi 

bentuk ‘marah-marahan’ yang biasa dilakukan adalah saling 

mendiamkan pasangan masing-masing. Akan tetapi seperti yang 

dilaporkan oleh DW hal ini jarang terjadi, apalagi sampai kemarahan 

yang melibatkan emosi sehingga dapat memicu pertengkaran. 

Saat pasangan ini diberi pertanyaan jika pasangan melakukan 

kesalahan, apakah akan dimaklumi atau tidak, MZ menjawab bahwa 

dirinya akan merasa kesal dan marah karena biasanya MZ selalu 

memberitahukan mengenai konsekuensi dari suatu hal, dan jika DW 

tetap melakukannya dirinya pasti akan merasa kesal, namun tentu 

saja MZ akan mencoba untuk menerima dan memaklumi walaupun 

agak sulit. Sedangkan DW menjawab bahwa dirinya akan 

memaklumi karena menurutnya manusia tidak lepas dari berbuat 

kesalahan. Hal-hal yang biasanya dibutuhkan sikap toleransi dalam 

pasangan ini antara lain masalah keuangan, saat DW meminta uang 

belanja atau uang untuk membeli sesuatu kepada MZ namun MZ 

sedang tidak mempunyai uang, maka DW harus menunggu sampai 

DW mendapatkan uang, atau jika mendesak maka DW biasanya 
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akan meminjam kepada kakak iparnya. Hal yang lain adalah 

permasalahan yang menyangkut anak. Kedua pasang ini memiliki 

caranya sendiri-sendiri dalam hal mendidik dan menghadapi anak 

mereka. MZ yang merupakan seorang TNI biasanya dalam mendidik 

anak akan lebih keras dan lebih disiplin, terlebih jika anaknya lebih 

mementingkan urusan bermain daripada urusan sekolah. Sedangkan 

DW dalam menghadapi anaknya lebih toleran dan lebih ‘halus’ 

daripada MZ. Permasalahan pada anak juga dirasakan oleh pasangan 

ini menjadi permasalahan utama. DW berkata bahwa permasalahan 

pada perkawinan  yang dapat berujung pada perceraian ada tiga, 

yaitu permasalahan ekonomi, permasalahan orang ketiga, dan 

permasalahan anak. DW merasakan bahwa perkawinannya memiliki 

permasalahan perkawinan pada faktor yang ketiga yaitu 

permasalahan pada anak. 

Jika MZ sedang tidak dapat pulang, DW dapat 

memakluminya karena dirinya mengerti jika MZ sedang tidak dapat 

pulang biasanya karena MZ mempunyai jadwal piket. Hal ini tidak 

pernah menjadi masalah bagi pasangan ini. 

Jika sedang berkumpul dengan pasangannya, MZ dan DW 

mengaku merasa aman, nyaman, dan ayem. MZ menuturkan jika 

dirinya sedang pulang dan dikelilingi oleh istri dan anak mereka MZ 

merasakan adanya perasaan lengkap dan utuh, berbeda saat dirinya 
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sedang berjauhan MZ merasakan ada sesuatu yang kurang dan 

biasanya MZ akan menyibukkan diri saat merasa kesepian. DW juga 

mengatakan hal tidak jauh berbeda dengan MZ bahwa saat MZ 

sedang pulang dirinya merasa aman dan terkadang jika MZ sedang 

tidak bisa pulang DW tetap meminta MZ untuk menyempatkan diri 

untuk pulang barang sebentar saja. Jika sedang berjauhan maka hal 

yang biasa dilakukan oleh pasangan ini untuk menyalurkan perasaan 

kasih sayang adalah dengan saling menelefon. Selain itu DW juga 

berujar bahwa dengan perbuatan saling memahami dan menerima 

kondisi masing-masing juga merupakan salah satu bentuk kasih 

sayang. Kehidupan seksual mereka menurut pasangan ini juga tidak 

halangan dan permasalahan yang berarti. Pasangan ini mengaku 

setiap MZ pulang akan selalu berhubungan seksual terkecuali jika 

DW sedang berhalangan. Keduanya pun juga mengaku bahwa tidak 

hanya satu pihak saja yang meminta.  

Saat ditanya apakah hal yang diperbuat jika melihat 

pasangan sedang merasa takut atau merasa tidak nyaman, jawaban 

MZ adalah biasanya DW akan menelepon dan bercerita tentang hal 

yang menganggunya dan MZ pun akan mendengarkan dan memberi 

DW hiburan. Tetapi jika tidak biasanya DW akan menelepon orang 

tuanya atau saudaranya. Lain halnya dengan MZ, DW menuturkan 

bahwa MZ jarang menunjukkan jika dirinya sedang ada 
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permasalahan yang membuat dirinya takut atau tidak nyaman. 

Walaupun MZ sering bercerita tentang urusan kantor dan rekan-

rekan kerjanya tapi tidak tampak dari cerita MZ yang menunjukkan 

jika dirinya sedang ada permasalahan. DW juga mengatakan bahwa 

MZ merupakan orang yang tidak neko-neko baik dalam keseharian 

maupun dalam pekerjaan, dan menurut DW hal itu yang membuat 

MZ tidak terlalu mempunyai permasalahan yang berarti. 

Pasangan ini saling mengerti tentang tugas dan kewajiban 

masing-masing pasangan. DW juga mengaku bahwa MZ sering 

membantunya mengurus anak jika MZ sedang pulang. Pasangan ini 

juga menuturkan bahwa masing-masing pasangan tidak terlalu sering 

mengeluh. MZ mengatakan bahwa jika dulu memang istrinya sering 

mengeluh mengenai anak-anak mereka, namun sekarang tidak lagi. 

Hal ini diakibatkan karena MZ dulu dinas di Surabaya yang 

menyebabkan dirinya tidak dapat pulang seminggu sekali secara 

rutin seperti sekarang. Hal yang sering dikeluhkan istri adalah karena 

persoalan anak mereka yang bandel dan susah untuk diatur. Jika 

sudah begitu maka biasanya DW akan menelepon MZ dan 

menceritakan semuanya, dan setelahnya MZ lah yang akan menindak 

anak mereka. Tidak jauh berbeda dengan MZ, DW menuturkan 

bahwa MZ adalah tipe orang yang jarang mengeluh, dan jika hal itu 
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terjadi biasanya DW akan berusaha untuk mendinginkan suasana hati 

MZ.  

Jika sedang berkumpul, pasangan ini mengaku sering 

melakukan kegiatan bersama seperti masak, makan, bersih-bersih 

rumah, dan jalan-jalan. Namun tidak selalu setiap jalan-jalan semua 

anak-anak mereka ikut karena anak yang besar sudah susah untuk 

diajak keluar bersama maka membuat keluarga ini pergi dengan 

beberapa anak saja. Saat ditanya apakah pasangan ekspresif dalam 

menujukan bentuk kasih sayang, MZ menjawab bahwa DW adalah 

orang yang cukup ekspresif karena dirinya peduli terhadap dirinya 

seperti rambutnya yang berantakan dan harus segera dipotong, dan 

hal-hal berkaitan dengan rumah juga DW adalah orang yang cukup 

merawat rumah. Lain hal DW mengaku jika MZ lebih ekpresif 

dengan anaknya daripada dirinya. DW juga menilai bahwa MZ 

bukanlah orang yang pandai dalam berkata-kata karena MZ memang 

tidak terlalu sering menuturkan kata-kata romantic atau kata-kata 

indah untuk DW tetapi lebih kepada perbuatannya. MZ dan DW juga 

merasa bahwa pasangannya adalah orang yang peduli dan perhatian. 

MZ menilai istrinya adalah orang yang perhatian karena selalu 

menyiapkan apa yang dirinya butuhkan. Sedangkan DW menilai MZ 

adalah orang yang perhatian karena MZ sering membantunya dalam 
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berbagai hal misalkan dalam urusan anak. Selain itu MZ juga sering 

menjadi tempat curhat DW jika DW sedang mempunyai masalah. 

MZ dan DW mempercayai pasangan masing-masing 

bahkan saat mereka sedang berjauhan. MZ mengatakan bahwa 

dirinya sama sekali tidak memiliki fikiran bahwa istrinya akan 

bermain-main dengan laki-laki lain karena dirinya melihat istrinya 

mengurus anak dan rumah saja sudah sangat menguras waktu dan 

tenaga. DW juga mempercayai MZ dan tidak merasa ada perasaan 

curiga saat berjauhan dengan suaminya karena DW melihat 

suaminya sebagai sosok yang tidak neko-neko MZ juga terbuka 

dengan pekerjaannya dan kondisi keungannya kepada istri. 

Walaupun saat pasangan sedang sulit dihubungi pun MZ dan DW 

tidak menaruh curiga karena mereka yakin dan percaya jika 

pasangannya sedang sibuk dan sedang tidak memegang handphone. 

DW pun juga menuturkan bahwa suaminya adalah seseorang yang 

tidak terlalu senang dan sering untuk membuka handphone karena 

baginya handphone hanya untuk berkomunikasi, tidak lebih.  

Saat ditanya mengenai apakah semua hal harus diceritakan 

kepada pasangan atau tidak, jawaban keduanya berbeda. MZ 

menjawab bahwa tidak semua harus diceritakan kepada pasangan, 

cukup yang baik dan penting saja yang diberitahukan kepada 

pasangan. Sedangkan menurut DW semua hal harus diceritakan 
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kepada pasangan masing-masing karena baginya suami dan istri 

harus saling mengetahui segala yang terjadi pada pasangannya 

masing-masing jika tidak kepada siapa lagi harus dibicarakan 

permasalahan tersebut.  Pasangan ini tidak sulit dalam memberikan 

kepercayaan kepada pasangan masing-masing karena memang MZ 

dan DW sudah mempercayai pasangannya masing-masing dan yakin 

jika pasangannya tidak akan bermain dengan yang lain. 

Komunikasi pada pasangan ini berjalan lancar. DW 

mengatakan bahwa hampir setiap hari MZ selalu menelefon 

keluarganya antara pagi, siang, atau malam. Media yang digunakan 

pasangan ini adalah handphone untuk menelefon dan sms. Pasangan 

ini mengaku tidak menggunakan media sosial untuk jalinan 

komunikasi mereka karena keduanya yang memang tidak terlalu 

memahami hal-hal seperti itu. Hal yang dibahas pasangan ini di 

telefon tidak jauh berbeda dari pasangan kebanyakan seperti 

menanyakan sedang melakukan kegiatan apa, apakah sudah makan, 

dan lain-lain. MZ juga sering menanyakan tentang anak-anak mereka 

dan biasanya MZ meminta untuk berbicara langsung dengan anak-

anaknya satu persatu. Jika sedang berkumpul DW menuturkan 

bahwa pembicaraan akan lebih banyak daripada melalui telefon 

karena pasti akan jauh lebih jelas dan gamblang. Sedangkan berbeda 

dari DW, MZ mengaku bahwa dirinya jarang mengobrol dengan 
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istrinya kalau tidak ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. 

Kendala dalam komunikasi yang dirasakan pasangan ini berbeda-

beda. MZ mengaku jika istrinya yang kurang up-to-date dalam 

urusan gadget membuat komunikasi yang terjadi diantara pasangan 

ini tidak ada kemajuan, MZ menuturkan jika ingin mencoba hal-hal 

baru akan sulit karena istrinya tidak pandai dalam hal seperti itu. 

Sedangkan kendala komunikasi yang dialami pasangan ini menurut 

DW adalah saat DW telefon tapi tidak langsung diangkat oleh MZ. 

Selain itu kendala pulsa juga dirasakan oleh DW jika dirinya ingin 

menelefon MZ tetapi sedang kehabisan pulsa. Tetapi kendala yang 

dialami tidak membuat MZ dan DW menjadi malas untuk 

berkomunikasi.  

Komitmen perkawinan pada pasangan ini adalah didasari 

pada kepentingan anak-anak mereka. DW menuturkan jika yang 

terpenting adalah harus sama-sama membangun keluarga yang sehat 

agar anak-anak dapat tumbuh di keluarga yang sehat. Pasangan ini 

mengaku sulit untuk menjaga dan mempertahankan komitmen 

karena adanya halangan yang sering terjadi, tetapi menurut DW hal 

itu semua harus bisa dilewati. Menurut pasangan ini, komitmen dapat 

menjadi pegangan mereka saat mereka sedang dilanda permasalahan. 

Bagi DW, komitmen dapat membuat pasangan ini untuk 

menyampingkan ego mereka masing-masing. MZ juga mengatakan 
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bahwa jika dirinya dan DW sedang sedikit bermasalah maka jika 

dirinya mengingat anak-anak mereka, MZ akan langsung mengerem 

emosi mereka terlebih di depan anak-anak dan mencoba berlaku 

seperti biasa. 

Dalam hal pengambilan keputusan, DW berkata bahwa 

MZ lah yang sering mengambil keputusan. Namun DW juga tidak 

lepas dari memberikan saran-saran untuk MZ supaya dapat 

dipertimbangkan lebih baik, dan biasanya saran dari DW juga 

didengar dan menjadi bahan pertimbangan oleh MZ. Jika terdapat 

perbedaan pendapat dalam pasangan ini, biasanya akan dilalui oleh 

keras-kerasan terlebih dahulu, namun saat sudah mereda biasanya 

ada satu pihak yang akan mengalah dan mengikuti kemauan 

pasangannya. Hal yang paling sering mereka rundingkan adalah hal 

mengenai anak-anak mereka, sekolah, rumah, ekonomi, dan juga 

keluarga-keluarga yang lain. Saat ditanya apakah sulit dalam 

mengambil kesepakatan bersama, keduanya menjawab tidak susah. 

DW menuturkan jika keputusan diambil seorang diri justru akan 

lebih berat dan lebih beresiko daripada keputusan yang diambil 

bersama karena jika terjadi kesalahan maka dapat ditanggung 

bersama. Sedangkan menurut MZ mengambil keputusan bersama 

sebenarnya tidak sulit, yang sulit adalah adanya faktor-faktor dari 

luar seperti misalnya faktor ekonomi. Hal ini membuat MZ dan DW 
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dalam membuat keputusan harus berhati-hati meski memakan waktu 

yang lama karena jika keputusan diambil secara tiba-tiba dan teledor 

tanpa ada pemikiran yang lebih, maka hal itu bisa saja berujung pada 

permasalahan yang lain. 

Jika MZ dan DW sedang mempunyai masalah masih-

masing, maka pasangan mereka akan saling membantu untuk 

meringankan permasalahan dan perasaan terbebani yang dirasakan. 

DW menuturkan jika MZ sedang terdapat permasalahan di kantor 

maka dirinya akan mencoba untuk ‘mengademkan’ suasana dan 

memberi support untuk suaminya. Sedangkan yang dilakukan MZ 

adalah mencoba membantu istrinya karena hal yang sering 

dikeluhkan istrinya adalah tentang anak-anak mereka yang sulit 

diatur. DW mengaku bahwa dirinya lebih ‘ngeyel’ dan keras kepala 

daripada MZ namun beruntungnya MZ dapat mengimbangi kekeras 

kepalaan dari DW dan berusaha untuk menasehati istrinya tersebut. 

Jika pasangan sedang berbuat salah DW menuturkan bahwa MZ 

tidak pernah meminta maaf secara lisan tetapi lebih kepada 

perbuatan. Sedangkan MZ menuturkan jika DW melakukan 

kesalahan, biasanya akan meminta maaf. 

Saat ditanya tentang perasaan yang muncul saat harus 

menjalani perkawinan jarak jauh DW menjawab bahwa saat awal-

awal dirinya merasa sangat terbebani karena dirinya harus tinggal 
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sendiri bersama dengan anak-anak tanpa suami. Dirinya merasa berat 

saat baru menjalani perkawinan jarak jauh, karena dirinya harus bisa 

bertindak sebagai seorang ibu dan juga seorang ayah. DW mengaku 

sering menangis saat awal-awal menjalani perkawinan jarak jauh, 

namun lama-kelamaan dirinya sudah terbiasa dan sudah tidak 

merasakan terbebani seperti dulu. Hal yang penting menurutnya 

adalah komunikasi yang lancar. Sedangkan perasaan yang muncul 

dalam diri MZ adalah rasa sedih karena melihat istrinya yang terus-

menerus menangis saat sedang berjauhan. Jika MZ sedang tidak 

dapat pulang maka biasanya pasangan ini melepas rindu dengan cara 

menelefon. Terkadang DW sedikit merayu MZ untuk menyempatkan 

pulang walaupun hanya sebentar. MZ dan DW sama-sama menjawab 

bahwa cara yang biasa dilakukan untuk mengatasi rasa sedih saat 

kesepian muncul adalah dengan cara mencari kesibukan apapun 

bentuknya. DW yang mencari kesibukan dengan bermain bersama 

anak, dan MZ yang mencari kesibukan dengan mencari pekerjaan 

apa yang bisa dirinya kerjakan. 

Kendala yang dirasakan DW dalam menjalani perkawinan 

jarak jauh adalah dirinya merasa sangat kerepotan untuk mengurus 

ke enam anak mereka, terlebih saat mereka sedang sulit untuk diatur. 

DW juga mengatakan bahwa MZ seringkali menyalahkan dirinya 

atas kenakalan yang dilakukan oleh anaknya. DW mengaku sangat 
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kesal dan sangat jengkel sampai-sampai dirinya sering mengancam 

untuk minta cerai atau minggat dari rumah. DW mengatakan bahwa 

anaknya nakal adalah bukan kemauannya, melainkan karena 

pergaulan. Sedangkan kendala yang dirasakan oleh MZ adalah biaya 

yang dibutuhkan lebih banyak karena adanya dua dapur yang harus 

sama-sama dipenuhi. Selain itu urusan mengatur anak juga menjadi 

kendala yang dirasakan oleh MZ karena adanya jarak jadi 

membuatnya sulit untuk mengontrol anak-anak mereka. Cara DW 

untuk melalui ini semua adalah dengan menelefon MZ dan meminta 

bantuan untuk menasehati anak karena nasehat dari DW sudah tidak 

‘mempan’ lagi untuk anak-anak mereka.  

Dampak negatif yang dirasakan oleh MZ saat menjalani 

perkawinan jarak jauh adalah tidak bisa memantau istri dan anak 

secara dekat dan terkontrol. Menurutnya anak-anaknya menjadi 

bandel dan sulit diatur karena dirinya sulit untuk ikut mengontrol 

anak hanya dari jauh. MZ juga terkadang merasa kesepian saat harus 

berjauhan dengan istri dan anak-anaknya. Selain dampak negatif 

yang dirasakan, ada juga dampak positif yang dirasakan oleh MZ 

dalam menjalani perkawinan jarak jauh yaitu MZ merasakan bahwa 

dirinya lebih mandiri dan terbiasa untuk mengurus kebutuhan diri 

sendiri serta adanya perasaan yang membuncah saat bertemu dengan 
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istri. MZ juga merasakan adanya perasaan fresh dan tidak jenuh 

karena tidak bertemu dengan istri setiap hari. 

Dampak negatif yang dirasakan oleh DW adalah merasa 

lelah dan kerepotan karena harus mengurus segala sesuatunya 

sendiri. Mulai dari mengurus rumah sampai merawat ke enam anak 

mereka. DW juga merasakan kesal jika anaknya sedang sulit untuk 

diatur karena nasehat-nasehatnya yang sudah tidak mempan lagi 

untuk anak-anak mereka. DW terkadang juga merasakan kesepian 

saat sedang berjauhan dengan MZ. Selain dampak negatif, DW juga 

merasakan adanya dampak positif yaitu merasa lebih mandiri, karena 

dirinya mengungkap bahwa dulu dirinya adalah anak manja dan 

karena hal ini membuat DW dapat menghilangkan sikap manja dan 

ketergantungannya tersebut. 

3) Kepuasan Perkawinan 

Pasangan ini mempunyai jawaban yang berbeda saat 

ditanya apakah mereka bahagia dengan perkawinan yang dijalani. 

MZ menjawab dirinya bahagia dan puas dengan perkawinannya 

karena rasa bahagia yang mereka rasakan dibandingkan dengan 

pasangan yang dapat tinggal serumah tentu berbeda dan jauh lebih 

bahagia pada pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh, itu 

disebabkan karena pertemuan mereka yang jarang dan membuat 
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semuanya terasa lebih spesial dan juga karena mereka jadi lebih 

fresh saat bertemu dengan pasangan.  

Lain halnya dengan DW yang menjawab bahwa dirinya 

merasa kurang bahagia dan puas saat menjalani perkawinan jarak 

jauh. Dirinya lebih senang dan enjoy saat menjalani perkawinan 

secara bersama-sama, tidak terpisah. DW merasakan kerepotan 

karena harus mengurus anak dan rumah seorang diri. Selain itu, 

anak-anak pasangan ini juga tidak jarang menimbulkan 

permasalahan yang akhirnya membuat DW disalahkan oleh MZ 

karena dirasa tidak becus dalam mendidik anak.  

 Makna perkawinan jarak jauh pada MZ adalah sebagai 

pengalaman yang tidak terlupakan. Dari pengalaman tersebut akan 

muncul suatu pembelajaran seperti bagaimana cara menghadapi 

sesuatu, atau bagaimana cara mengatur suatu hal, dan lain-lain. 

Makna perkawinan jarak jauh menurut DW adalah sebagai 

pembelajaran hidup. DW menuturkan bahwa dirinya dapat belajar 

lebih mandiri dan tidak bergantung kepada siapa-siapa. DW 

menambahkan jika belum tentu semua perempuan dapat melakukan 

apa yang bisa dilakukannya. Hal yang membuat MZ merasa dapat 

meningkatkan kepuasan perkawinannya adalah melihat anak-anak 

mereka yang sehat, dan lancar bersekolah. Sedangkan hal yang dapat 

meningkatkan kepuasan perkawinan pada DW adalah dapat 


