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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang pesat di pedesaan tidak diimbangi dengan 

bertambahnya  lahan pertanian. Bahkan lahan pertanian semakin sempit saja 

karena beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Baik itu berupa perumahan, 

villa, hotel, maupun perusahaan industri. Hal ini menyebabkan peluang bekerja di 

sektor pertanian juga semakin kecil. Peluang bekerja yang kecil mendorong 

migrasi penduduk desa. Tidak hanya migrasi antar kota, melainkan juga migrasi 

ke luar negeri. (Dedik Kurniawan, 2008)  

Begitu juga yang terjadi di desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek. 

Berdasarkan data desa Sumberingin, sepuluh tahun yang lalu luas lahan pertanian 

seluas 162,360 Ha. Namun pada tahun 2014 ini lahan pertanian turun menjadi 

7,889 Ha itupun dikeringkan karena lahan digunakan untuk pemukiman. Desa 

yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai buruh tani ini, 

selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan mata pencaharian. Dulu 

jumlah penduduk 5945 jiwa, dan sekitar 75 % penduduk pada saat itu bermata 

pencarian sebagai buruh tani. Pada tahun 2014 dengan seiringan meningkatnya 

jumlah penduduk sebanyak 7012 jiwa, 55% diantaranya menjadi buruh tani, bisa 

dibuktikan dari prosentase tersebut membuktikan bahwa mata pencaharian 

sebagai buruh tani mengalami penurunan.  Sisanya menjadi  PNS 13%, pedagang 

7% dan buruh migran sebanyak 25%.  

Penduduk yang bekerja sebagai petani sepuluh tahun lalu sebanyak 4458 

orang. Dan pada tahun 2014 ini tercatat menjadi 3867 penduduk.  Dari data desa 
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menunjukkan bahwa penurunan jumlah buruh tani di desa Sumberingin memicu 

warganya untuk mencari pekerjaan keluar daerah asal termasuk luar negeri untuk 

mengadu nasib.  Masih menurut data desa, diakui oleh KAUR (Kepala Unit 

Pemerintahan)  desa bapak Nur Kadis bahwa lima tahun terakhir jumlah 

penduduk yang meminta surat pindah keluar negeri mengalami peningkatan.  

Hingga tahun 2014, tercatat 25% penduduk desa Sumberingin berkerja sebagai 

buruh migran di Malaysia, Brunei, dan kota kota besar di dalam negeri seperti 

Ambon dan Surabaya. 

Desa ini terbagi atas tiga dusun yaitu Nglongah dengan jumlah penduduk 

sebanyak 2668 jiwa, lalu Sugihan dengan jumlah 2300 jiwa  dan Cangkring 

sebanyak 2044 jiwa. Total keseluruhan jumlah penduduk 7012 jiwa.  Desa 

Sumberingin mencatat  pada tahun 2014 dusun Cangkring memiliki prosentase 

tinggi untuk mata pencarihan penduduknya sebagai buruh migran. Menurut data 

desa Sumberingin, untuk dusun Cangkring dari 1022 orang yang menjadi buruh 

migran sebanyak 987 orang telah berstatus menikah, dan sebagian  adalah 

pasangan muda yang baru menikah.  Namun sayangnya dari 987 orang yang 

tercatat menjadi buruh migran,  95% dari mereka mengikuti jalur ilegal dan tidak 

resmi, sehingga hanya ada 1,5% data penduduk yang tercatat di desa. 

Dengan adanya fenomena pelaku buruh migran pada desa Sumberingin 

khususnya pada dusun Cangkring, peneliti tertarik melakukan penelitian ini 

karena keingintahuan peneliti mengenai keadaan fenomena hubungan pernikahan 

jarak jauh yang dilakukan para  pelaku buruh migran, khususnya bagi mereka 

yang sudah menikah. Jarak yang jauh dan jarang bertemu seakan menjadi momok 

tersendiri dalam hubungan mereka. Jarangnya bertemu bisa membuat pasangan 
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suami istri ini kaku dalam berkomunikasi , dari sini keingintahuan peneliti diawali 

dari proses penerapan pola komunikasi dengan pasangan masing masing pelaku 

buruh migran. 

Jika diketahui dengan adanya jarak diantara pasangan suami istri ini, 

komunikasi yang mereka jalin tidak bisa dilakukan setiap saat dan bertatap muka. 

Pola komunikasi yang mereka terapkan dalam hubungan mereka akan diterapkan 

ketika mereka bertemu dan juga bisa melalui pesan teks dari handphone, surat  

dan juga bertelepon.  

Ieda Poernomo Sigit Sidi (dalam Tribunews, 2010-Online)  yang 

mengatakan pernikahan jarak jauh ini tentunya bukan tanpa resiko. Karena 

pasangan suami istri yang normal tentunya setiap hari bertemu dan 

berkomunikasi, meskipun diantara mereka mendapatkan pekerjaan namun mereka 

tetap akan bertemu di dalam satu ruangan. Kalaupun mereka jarang 

berkomunikasi mungkin hanya masalah pekerjaan yang menyibukkan mereka, 

tetapi apabila pekerjaan tersebut telah selesai maka mereka pasti akan 

berkomunikasi kembali. Tetapi pada kasus di desa Sumberingin khususnya di 

dusun Cangkring, pasangan suami istri yang ini harus terpisah oleh jarak dan 

waktu karena salah satu diantara mereka harus bekerja di tempat yang sangat jauh. 

Padahal komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan 

pernikahan. Komunikasi merupakan kunci dalam sebuah hubungan pernikahan. 

Masalah komunikasi sering dianggap remeh oleh pasangan, sementara 

komunikasi ini sangat krusial. Banyak rumah tangga yang cerai akibat komunikasi 

yang kurang terjaga diantara mereka (Swasti, 2011-Online). 
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Menurut Wirna, komunikasi antar personal berfungsi untuk menjalin 

kedekatkan secara emosional dengan pasangan. Komunikasi yang terjadi secara  

tatap muka memungkinkan respon. Komunikasi merupakan syarat penting dalam 

hubungan suami istri. Ketika komunikasi terhambat, pesan dari satu pihak yang 

ditolak pihak lain maupun tiadanya media atau arena untuk menyampaikan pesan 

itu, arah hubungan akan tidak menentu. Landasan penting berlangsungnya 

hubungan adalah adanya tujuan yg mendasari bersatunya dua orang. Masing 

masing orang yang akan berhubungan memiliki visi misi dan pesan yang ingin 

disampaikan bersama, yang menyatukan mereka. (Wirna Wirawan,2012:5). 

Deborah Tanen ((1998) dalam Djamarah, 2004:1) mendukung betapa 

pentingnya menjaga komunikasi yang berkualitas dengan pasangan. Tannen 

menyebutkan bahwa laki laki dan perempuan memiliki gaya komunikasi yang 

berbeda sehingga memerlukan penyesuaian agar keduanya memiliki 

kesepahaman. Masing masing pasangan memiliki cara sendiri dalam 

berkomunikasi atau yang dikenal dengan pola komunikasi. 

Komunikasi intim melibatkan perkataan (bahasa) verbal yang penuh 

makna dan menjelaskan ketidak tahuan, dengan bahasa tubuh yang menunjukkan 

emosi kasih sayang yang kuat (Nurani soyomukti,2012:146). Syarat-syarat agar 

seseorang mampu menyampaikan pesan untuk terjadinya proses komunikasi yang 

lancar tentu bisa dipelajari. Salah satunya dengan bertemu pasangan ketika 

mendapatkan cuti  untuk berlibur. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mempererat 

komunikasi dengan pasangan. 

Dari fenomena pernikahan jarak jauh yang terjadi pada masyarakat desa 

Sumberingin khususnya dusun Cangkring Kabupaten Trenggalek ini membuat 
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peneliti  tertarik untuk meneliti mengenai hubungan pernikahan jarak jauh yang 

mereka jalani serta penerapan proses pola komunikasi suami istri  pasangan buruh 

migran ketika mereka bertemu dan berkomunikasi, walaupun fungsi, kewajiban, 

serta peranan masing masing suami istri tidak seperti pasangan suami istri pada 

umumnya. 

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

meneliti penelitian ini dengan judul “Pola komunikasi suami istri dalam 

hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan buruh migran desa 

Sumberingin dusun Cangkring”.  

1.2 Rumusan masalah  

Bagaimana Pola komunikasi suami istri yang terjalin antara pasangan 

buruh migran dalam memelihara hubungan pernikahan jarak jauh di desa 

Sumberingin dusun Cangkring kabupaten Trenggalek  ini diterapkan?  

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pola suami istri dalam 

memelihara hubungan pernikahan jarak jauh oleh pasangan buruh migran desa 

Sumberingin dusun Cangkring, Kabupaten Trenggalek.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Memberikan manfaat bagi peneliti lain dalam mengembangkan dan 

memperluas pendalaman studi komunikasi khususnya mengenai pola komunikasi 

dalam memelihara hubungan pernikahan jarak jauh, sehingga mampu menjadi 

referensi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.  

1.4.2  Manfaat Praktis  

Peneliti atau khalayak dapat memahami fungsi dari pola komunikasi bagi 

pelaku hubungan jarak jauh. Dan dapat menambah pengetahuan bagi pelaku 

pasangan hubungan jarak jauh bahwa komunikasi yang terjalin secara benar dan 

tepat mampu mempertahankan sebuah hubungan walaupun itu jarang bertemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


