
PASANGAN JARAK JAUH
NO PERTANYAAN 

SS S TS STS
1 Saya bisa diajak berkomunikasi lewat media apapun
2 Ketika saya diajak berbicara, saya 

tidak fokus pada pembicaraan
3 Saya takut menyakiti perasaan orang

ketika saya berbicara 
4 Saya tidak bersimpati terhadap 

suami saya
5 Saya selalu mendiskusikan setiap masalah 
6 Saya berkomunikasi dengan orang lain disertai 

dengan senyuman 
7 Ketika suami saya marah, saya memilih untuk diam
8 Saya tidak berterus terang sepenuhnya terhadap

suami saya
9 Saya jarang memberikan pujian terhadap suami 

saya 
10 Saya selalu meminta suami saya mengungkapkan 

perasaanya kepada saya 
11 Saya suka diajak bercanda lewat telepon 
12 Saya adalah teman yang enak diajak bicara
13 Saya sulit untuk menceritakan pengalaman saya 

kepada pasangan saya 
14 Saya sering dimintai saran oleh suami saya 
15 Saya suka mengatur suami saya 
16 Saya selalu memuji kesetiaan suami saya 

meskipun kami berjauhan
17 Saya sering tidak sepaham dengan suami saya
18 Saya tidak suka topik pembicaraan dari suami saya

untuk mendengarkan 
19 Saya lebih percaya berbicara dengan teman daripada 

suami hidup saya 
20 Saya tidak berterus terang dengan suami saya 
21 Saya memberikan keleluasaan beraktifitas pada

pada suami saya
22 Saya sering berdebat mengenai aktifitas dengan  

suami saya
23 Saya kurang  memperdulikan istri saya
24 Saya lebih  menuruti perkataan hati saya dari pada

suami saya

JAWABAN 

SKALA KOMUNIKASI INTERPERSONAL 



NO PERTANYAAN 
SS S TS

1 Saya  menjunjung tinggi prestasi keluarga saya 
2 Saya tidak selalu ada untuk keluarga saya 
3 Saya jarang bisa hadir dalam pretemuan-pertemuan keluarga 
4 Saya selalu mengedapankan informasi yang dibicarakan oleh istri saya 
5 Saya selalu memperhatikam istri saya 
6 Saya tidak pernah mengerti sikap istri saya 
7 Saya sering bersikap negatif thinking terhadap istri saya 
8 Saya berusaha menjadwalkan waktu senggang bersama keluarga 
9 Kesempatan saya sangat terbatas bersama keluarga
10 Saya berusaha setia meskipun berjauhan dengan istri saya
11 Saya selalu memperhatikan prestasi anak-anak saya 
12 Saya selalu sibuk dengan rutinitas saya 
13 Saya selalu mendiskusikan setiap masalah dengan istri saya 
14 Saya jarang bercanda dengan keluarga saya 
15 Saya selalu bersikap negatif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga saya 
16 Saya  memperhatikan setiap detail pekerjaan istri saya 
17 Saya menciptakan suasana harmonis dengan istri saya meski berjauhan
18 Saya selalu menyayangi istri saya meski berjauhan 
19 Kekompakan dalam berpasangan selalu saya utamakan meski berjauhan 
20 Saya kurang menghargai istri saya 
21 Saya jarang mau bertemu dengan istri saya 
22 Saya selalu bersama saat bertemu dengan istri saya
23 Saya  jarang memperhatikan keluarga saya 
24 Saya jarang mengajak ngobrol istri saya 

JAWABAN
SKALA  KOMITMEN PERKAWINAN PASANGAN JARAK JAUH 
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