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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang 

Realitas di zaman sekarang ini semakin banyak fenomena pasangan 

suami-istri yang tinggal terpisah atau yang biasa disebut hubungan 

pernikahan jarak jauh. Masalah pekerjaan atau pendidikan biasanya 

menjadi alasan utama mereka untuk jalani hubungan pernikahan jarak jauh 

(Ekasari, 2011-online). Banyak TKI yang harus pergi ke luar negeri untuk 

bekerja, meninggalkan istri dan anak mereka. Contoh lainnya adalah 

masalah sekolah anak, adakalanya anak tidak bisa ikut pindah karena 

faktor sekolah. Seandainya karena pekerjaan sang ayah harus masuk ke 

pedalaman, maka diputuskan agar istri dan anak-anaknya tetap tinggal di 

kota demi kelanjutan sekolah dan masa depan mereka (Gunadi, 2009-

online). 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanannya, sebuah 

hubungan pernikahan jarak jauh akan mengalami konflik yang akan 

mengganggu proses komunikasi dengan pasangan yang disebabkan oleh 

berbagai hal. Salah satunya karena faktor hubungan jarak jauh itu sendiri 

yang menyebabkan komunikasi yang terjalin lebih sedikit dibandingkan 

hubungan pernikahan yang normal. Hal ini didukung oleh psikolog Ieda 

Poernomo Sigit Sidi (dalam Tribunnews, 2010-online) yang mengatakan 

perkawinan jarak jauh ini tentunya bukan tanpa risiko. Biasanya setiap hari 
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bertemu dan berkomunikasi, kini terpisah oleh jarak dan waktu. Padahal, 

komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan 

perkawinan.  Oleh karena itu tinggal bersama akan lebih efektif daripada 

yang satu dan lainnya harus tinggal terpisah. Menjalani pernikahan jarak 

jauh (suami-istri tinggal terpisah) tidak mudah, masing-masing harus 

punya rasa saling percaya dan kedewasaan sikap, tidak boleh egois, 

berwawasan sempit, dan membuang jauh-jauh berbagai kecemasan yang 

tidak berdasar. 

Dalam sebuah pernikahan tidak terkecuali pernikahan jarak jauh, 

komunikasi yang intens dan berkualitas antara suami – istri mutlak 

diperlukan. Hal inilah yang sangat mempengaruhi kedekatan mereka 

secara fisik dan psikologis. Bagi pasangan yang menikah, penting untuk 

memiliki ruang waktu dan emosi untuk bisa saling bertukar cerita, 

mengungkapkan isi hati baik dalam bentuk pujian, kritikan atau sekedar 

cerita berisi kesenangan maupun keluh kesah atas peristiwa yang dialami 

sehari-hari. Kesulitan pasangan pernikahan jarak jauh adalah tidak dapat 

melakukan komunikasi dyadic (tatap muka). Kondisi ini dapat 

mengarahkan pasangan pada komunikasi yang tidak efektif dan dalam 

jangka panjang dapat menimbulkan ketegangan dalam pernikahan (marital 

strain) (Swasti, 2011-online). 

Komunikasi merupakan kunci dalam sebuah hubungan pernikahan. 

Masalah komunikasi sering dianggap remeh oleh pasangan, padahal soal 
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komunikasi ini sangat krusial. Banyak rumah tangga yang cerai gara-gara 

persoalan komunikasi (Swasti, 2011-online). Banyak pasangan yang 

merasa tidak puas akan pernikahannya gara-gara komunikasi. Semakin 

buruk kualitas komunikasi, semakin mudah pasangan saling mejauhi 

karena merasa diri berbeda dengan pasangan, semakin enggan untuk 

berinteraksi satu sama lain, semakin mudah untuk berbagi cerita pada 

orang lain bahkan selingkuh. Parahnya, semakin mudah untuk mengatakan 

bahwa “kami tidak cocok lagi” atau “kami sudah tidak satu visi”, dan pada 

akhirnya perceraianlah yang terjadi (Farida, 2010-online). Hal ini 

membuktikan bahwa cara pasangan berkomunikasi dapat digunakan 

sebagai prediktor keberlangsungan pernikahan mereka. Hal ini juga 

diperkuat oleh Pendapat ahli sosiolinguistik, Deborah Tannen (1998) yang 

mendukung mengenai betapa pentingnya menjaga komunikasi yang 

berkualitas dengan pasangan. Tannen menyebutkan bahwa laki-laki dan 

perempuan memiliki gaya komunikasi yang berbeda, diperlukan 

penyesuaian agar keduanya memiliki kesepahaman (Swasti, 2011-online). 

Masing – masing pasangan memiliki cara sendiri dalam 

berkomunikasi atau yang dikenal dengan pola komunikasi. Pola 

komunikasi merupakan bentuk hubungan antara dua orang atau lebih 

dalam proses pengiriman pesan dan penerimaan pesan dengan cara yang 

tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dan dimengerti 

(Djamarah, 2004 : 1). Pola komunikasi yang terjadi diantara suami istri di 

sesetiap masing – masing keluarga berbeda. Hal ini dikarenakan oleh 
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beberapa faktor diantaranya yaitu usia pernikahan, kondisi sosial ekonomi, 

latar belakang masing – masing pasangan, budaya dari masing – masing 

pasangan. Menurut Devito (1986) (dalam Awalia, 2010-online)  ada empat 

pola komunikasi keluarga yang umum pada keluarga inti (Primari 

relationship), yaitu pola persamaan (Equality Pattern), pola seimbang 

terpisah (Balance Split Pattern), pola tidak seimbang terpisah 

(Unbalanced Split Pattern) dan pola monopoli (Monopoly Pattern). 

Pembedaan pola komunikasi ini menggambarkan pembagian peran dan 

kedudukan masing-masing individu dalam sebuah keluarga. 

Fenomena pernikahan jarak jauh banyak ditemui di desa Bilis-bilis 

kecamatan Arjasa di kepulauan Kangean yang terletak di sebelah ujung 

timur pulau Madura, laut Jawa yaitu terdapat 120 pasangan suami istri 

yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Masyarakat desa Bilis-

bilis kecamatan Arjasa kepulauan Kangean sebagian besar penduduknya 

merantau ke luar daerah baik didalam negeri seperti Surabaya, Jakarta, 

Kalimantan, bahkan ada yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) diluar 

negeri seperti Malaysia, Arab Saudi, Singapura. Tradisi merantau di 

kepulauan Kangean sudah terjadi sejak dulu, sehingga dengan tradisi 

tersebut menyebabkan masing-masing keluarga atau suami istri harus 

terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu anggota 

sebuah keluarga jarang berkumpul, suami-suami melewatkan sebagian 

besar waktunya jauh dari keluarga dan mungkin hanya pulang sekali 

sesetiap beberapa tahun sehingga hubungan keluarga seperti yang terjadi 
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di desa Bilis-bilis kecamatan Arjasa kepulauan Kangean bisa dianggap 

aneh oleh orang asing. Namun demikian komunikasi tetap terjalin seiring 

dengan adanya handphone (telepon gengam). 

Sebelum tahun 1996 sistem komunikasi yang terjadi pada 

masyarakat kepulauan Kangean adalah dengan menggunakan telegram, 

itupun bisa sampai di kepulauan Kangean memakan waktu selama 2 bulan. 

Masuknya jaringan telepon dan berdirinya wartel di beberapa desa 

meningkatkan cara berkomunikasi walaupun dengan biaya yang relatif 

mahal. Seiring dengan perkembangan akan kecanggihan teknologi 

komunikasi yaitu dengan masuknya jaringan telepon seluler beberapa 

tahun yang lalu semakin memudahkan komunikasi suami istri yang sedang 

menjalani pernikahan jarak jauh di desa Bilis-bilis. Hal ini dapat dijadikan 

alternatif untuk membina pernikahan jarak jauh (Sumber: data desa Bilis-

bilis). 

Berdasarkan penelitian awal diperoleh kesimpulan bahwa 

pernikahan jarak jauh merupakan hal yang lumrah di desa Bilis-bilis, 

meskipun suami istri tinggal berjauhan tidak sedikit diantara mereka yang 

dapat mempertahankan hubungan pernikahannya. Banyaknya hambatan, 

seperti faktor proximity, komunikasi, biaya mahal bukan menjadi alasan 

untuk memutuskan suatu hubungan (penceraian). Hal ini juga tidak lepas 

dari usaha mereka yang tetap percaya pada pasangan, setia dan juga selalu 

memegang teguh komitmen diantara mereka serta pola komunikasi yang 

mereka gunakan. 
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Pernikahan jarak jauh sewaktu-waktu dapat menjadi bumerang bagi 

pelakunya, beberapa daerah di Indonesia yang tingkat perceraiannya cukup 

tinggi salah satunya akibat pernikahan jarak jauh. Banyak masalah yang 

akan muncul dan bagi yang tidak siap dengan hubungan ini akan 

memunculkan dilema dan konflik-konflik kecil sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan menjadi konflik besar (Ibrahim, 2010-online). Hal itu 

berbeda dengan pernikahan jarak jauh yang terjadi di kepulauan Kangean, 

banyak para pelaku tersebut mampu memelihara dan mempertahankan 

pernikahannya dan bahkan harmonis walaupun fungsi keluarga, 

kewajiban, serta peranan masing-masing suami istri bisa dikatakan tidak 

sepenuhnya terpenuhi layaknya suami istri pada umumnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pasangan suami-

istri yang tinggal berjauhan tidak selalu mendatangkan hal-hal negatif. 

Dalam kondisi tinggal berjauhan, suami-istri juga tetap dapat membina 

hubungan baik dengan pola komunikasi yang tepat dalam menjalin 

komunikasi dengan pasangannya, karena jarak yang dekat atau tinggal 

serumah juga belum menjamin tidak terjadi berbagai masalah.  

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “POLA 

KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MEMELIHARA 

HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi pada Pasangan 

Suami Istri di Desa Bilis-Bilis Kepulauan Kangean)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pola komunikasi keluarga dalam 

memelihara hubungan pernikahan jarak jauh (studi pada pasangan suami istri 

di desa Bilis-bilis kecamatan Arjasa kepulauan Kangean)?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi keluarga 

dalam memelihara hubungan pernikahan jarak jauh. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Memberikan manfaat bagi peneliti lain dalam mengembangkan dan 

memperluas pendalaman studi komunikasi khususnya mengenai pola 

komunikasi keluarga dalam memelihara hubungan pernikahan jarak 

jauh, sehingga mampu menjadi referensi bagi penelitian serupa di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil Penelitian ini dapat memberi masukan pada keluarga tentang 

polakomunikasi yang tepat dalam mempertahankan hubungan 

pernikahan jarak jauh. 

b. Memberikan gambaran bagi pembaca, khususnya masyarakat 

umum tentang pola komunikasi keluarga dalam memelihara 

hubungan pernikahan jarak jauh. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sering terjadi 

dalam keluarga. Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah 

interaksi antarpribadi, antar suami dan istri, antara ayah dan anak, antara 

ibu dan anak, dan antara anak dan anak (Djamarah, 2004 : 46). Menurut 

M. Burhan Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi (2009: 32) 

Interpersonal communication atau Komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara 

langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung (melalui medium). 

Contohnya kegiatan percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, 

surat-menyurat pribadi. 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan 

sesetiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 

secara verbal maupun non verbal. Bentuk khusus dari komunikasi 

antarpribadi ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) yang 

melibatkan hanya dua orang, seperti suami-istri, dua sejawat, dua sahabat 

dekat, guru-murid, dan sebagainya (Mulyana, 2010 : 81). 

Menurut Verdeber (1986) bahwa komunikasi antarpribadi 

merupakan suatu proses interaksi dan pembagian makna yang terkandung 

dalam gagasan maupun perasaan (Liliweri, 1994 : 9). Hal ini dikarenakan 
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komunikasi antarpribadi merupakan suatu konteks komunikasi yang 

paling sering digunakan manusia (Liliweri, 1994 : 9). 

Adapun pengertian komunikasi yang diungkapkan oleh para ahli 

teori komunikasi dalam bukunya Joseph A. Devito, Komunikasi Antar 

Manusia (2011 : 252-253) mendefinisikan komunikasi antarpribadi secara 

berbeda-beda, ada tiga rancangan utama dalam komunikasi antrapribadi, 

yakni: 

1. Definisi berdasarkan komponen (Componential), menjelaskan 

komunikasi antar pribadi dengan mengamati komponen-

komponen utamanya, dalam hal ini penyampaian pesan oleh satu 

orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok 

kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang 

untuk memberikan umpan balik segera.  

2. Definisi berdasarkan hubungan diadik (Relational Dyadic), 

komunikasi antarpribadi sebagai komunikasi yang berlangsung di 

antara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan 

jelas. Dengan definisi ini hampir tidak mungkin ada komunikasi 

diadik (dua orang) yang bukan komunikasi antarpribadi, 

adakalanya definisi hubungan ini diperluas sehingga mencakup 

juga sekelompok kecil orang yang terdiri atas tiga atau empat 

orang.  

3. Definisi berdasarkan perkembangan (Developmental), dalam 

ancangan ini komunikasi antarpribadi dilihat sebagai akhir dari 
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perkembangan dari komunikasi yang bersifat tak-pribadi 

(impersonal) pada satu ekstrim menjadi komunikasi pribadi atau 

intim pada ekstrim yang lain. Perkembangan ini mengisyaratkan 

atau mendefinisikan pengembangan komunikasi antarpribadi. 

2. Konsep Keluarga 

Keluarga merupakan agen sosial yang pertama dan terutama. 

Seperti yang dijelaskan oleh DeGenova dan Rice (dalam Samovar,dkk., 

2010 : 65) keluarga merupakan transmitor utama pengetahuan, nilai, 

perilaku, peranan, dan kebiasaan dari generasi ke generasi. Melalui kata 

dan contoh, keluarga membentuk kepribadian seorang anak dan 

menanamkan pola pikir dan cara bertingkah laku sehingga menjadi 

kebiasaan. 

Keluarga merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu 

hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang 

berkenaan dengan ke orang tua an dan pemeliharaan anak (Su’adah, 2005: 

23). Sementara menurut Iver dan Page (dalam Khairuddin didalam 

Su’adah, 2005 : 22) ciri-ciri umum keluarga meliputi; 1) keluarga 

merupakan hubungan pernikahan, 2) berbentuk pernikahan atau susunan 

kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan pernikahan yang sengaja 

dibentuk dan dipelihara, 3) suatu sistem tata norma termasuk perhitungan 

garis keturunan, 4) ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh 

anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap 

kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk 
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mempunyai keturunan dan membesarkan anak, dan 5) merupakan tempat 

tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun 

tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga. 

Konsep lain dari keluarga dapat diartikan sebagai unit dasar dalam 

masyarakat yang merupakan segala bentuk hubungan kasih sayang antara 

manusia. Keluarga merupakan gabungan antara dua orang yang 

membentuk satu kesatuan pada keluarga, atau berarti kesatuan dua 

keluarga menjadi keluarga besar yang biasanya disebut sebagai keluarga 

besar yang dikarenakan hubungan darah atau pernikahan. Sementara 

menurut Chilman (1978), keluarga adalah ekspresi seksual atau hubungan 

antar anak dan orang tua. Sebagai patokan dimana; 1) orang hidup 

bersama dengan komitmen dan didalam hubungan yang intim, 2) anggota-

anggotanya memandang identitas mereka sebagai bagian yang penting 

yang mengikat kepada grup tersebut, 3) grup tersebut mempunyai cirri-

ciri tersendiri (Su’adah, 2005 : 26). 

2.1 Fungsi Keluarga 

Menurut Sayekti Pujosuwarno (1994) (dalam Novianto: 2011-

online) fungsi keluarga meliputi : 

1) Fungsi Pengaturan Seksual 

Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis 

sesetiap manusia. Dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan 

sebagaimana mestinya atau tersalurkan tetapi tidak sesuai dengan 
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norma agama dan masyarakat, maka akan berakibat negatif bagi 

yang melakukannya. 

2) Fungsi Reproduksi 

Untuk melangsungkan kehidupan suatu masyarakat atau 

bangsa demi kesinambungan suatu generasi manusia, maka setiap 

masyarakat mempercayakan kepada keluarga, dalam hal ini 

penghasil keturunan.Dalam hal ini keluarga berfungsi untuk 

menghasilkan anggota baru, sebagai penerus bagi kehidupan manusia 

yang turun temurun. 

3)  Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan 

Keluarga juga berfungsi sebagai perlindungan dan 

pemeliharaan terhadap semua anggota keluarga, terutama kepada 

anak yang masih bayi, karena kehidupan bayi pada saat itu masih 

sangat bergantung kepada orang tuanya, misalnya kebutuhan fisik 

dan psikis. 

4) Fungsi Pendidikan 

Pendidikan dapat dilaksanakan dalam lingkungan tertentu. 

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Sayekti Pujosuwarno (1994 : 

19) lingkungan pendidikan dibedakan menjadi tiga : pendidikan 

dalam keluarga, pendidikan di dalam kelas, pendidikan di dalam 

masyarakat. 
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5) Fungsi Sosialisasi 

Anak sebagai generasi baru yang lahir dari suatu keluarga 

akan sangat dipengaruhi oleh suasana keluarga di mana anak hidup. 

Dalam hal ini keluarga merupakan faktor yang sangat penting bagi 

kehidupan anak karena keluarga sebagai kelompok primer yang di 

dalamnya terjadi interaksi di antara para anggota dan di situlah 

terjadinya proses sosialisasi. 

6) Fungsi Afeksi dan Rekreasi 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan 

yang fundamental akan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat dipenuhi 

bagi kebanyakan orang di dalam keluarga. Hubungan cinta kasih 

yang dibina seseorang akan menjadi dasar perkawinan yang dapat 

menumbuhkan hubungan afeksi bagi semua anggota keluarga yang 

dibinanya. 

Dengan adanya hubungan cinta kasih dan hubungan afeksi ini 

merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. Apabila 

rasa cinta kasih di dalam keluarga dapat dirasakan oleh seluruh 

anggota keluarga, maka akan merasakan kesenangan, kegembiraan, 

dan ketentraman sehingga semua anggota keluarga kerasan di rumah 

7) Fungsi Ekonomis 

Fungsi ekonomi keluarga telah mengalami perubahan yang 

sangat besar. Dahulu keluarga merupakan suatu unit produksi 

ekonomi dengan membagi unit kerja, tetapi sekarang telah berubah, 
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sehingga tidak semua anggota keluarga berfungsi sebagai produksi 

ekonomi. Dalam kehidupan sekarang dalam suatu keluarga 

kebanyakan yang berfungsi sebagai penghasil ekonomi adalah orang 

tua. 

Sedangkan anggota keluarga hanya berfungsi sebagai 

konsumen saja. Dengan perkembangan teknologi dan tuntutan 

pendidikan yang lebih tinggi bagi semua orang, maka berakibat 

timbulnya perubahan fungsi keluarga sebagai unit produksi ekonomi 

menjadi unit konsumen ekonomi semata. 

8) Fungsi Status Sosial 

Keluarga berfungsi sebagai suatu dasar yang menunjukkan 

kedudukan atau status bagi anggota-anggotanya. Keluarga akan 

mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya, karena kelahiran 

anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan status. Status 

seseorang dapat berubah melalui perkawinan, dan usaha-usaha 

seseorang. 

Dengan melalui perkawinan di antara dua orang individu 

yang mempunyai status dan kedudukan yang berbeda, maka akan 

terjadi perubahan status, yang kemungkinannya terjadi naiknya 

status seseorang atau sebaliknya. Status seseorang dalam masyarakat 

dapat berubah karena tingkat pendidikannya (Novianto, 2011-

online). 
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3. Komunikasi Keluarga 

Keluarga adalah suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling 

berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan 

lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah 

(Djamarah, 2004 : 3). Dalam perspektif yang lain keluarga adalah 

persekutuan antara ibu-bapak dengan anak-anaknya yang hidup bersama 

dalam sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan pernikahan yang sah 

menurut hukum, dimana di dalamnya ada interaksi (saling berhubungan 

dan mempengaruhi) antar satu dengan lainnya (Djamarah, 2004 : 3).  

Dalam keluarga yang sesungguhnya, komunikasi merupakan 

sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga merasakan ikatan 

yang dalam serta saling membutuhkan. Keluarga merupakan kelompok 

primer paling penting dalam masyarakat, yang terbentuk dari hubungan 

laki-laki dan perempuan, perhubungan ini yang paling sedikit berlangsung 

lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Keluarga dalam 

bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari ayah, ibu 

dan anak-anak. 

Dilihat dari pengertian di atas bahwa kata-kata, sikap tubuh, 

intonasi suara dan tindakan, mengandung maksud mengajarkan, 

mempengaruhi dan memberikan pengertian. Sedangkan tujuan pokok dari 

komunikasi ini adalah memelihara interaksi antara satu anggota dengan 

anggota lainnya sehingga tercipta komunikasi yang efektif. 



16 
 

Komunikasi keluarga dapat berlangsung secara vertikal maupun 

horizontal. Dari dua jenis komunikasi berlangsung secara silih berganti 

komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara ayah, ibu dan anak, 

dan komunikasi antara anak dan anak (Djamarah, 2004 : 4). 

Komunikasi dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai kesiapan 

membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga baik yang 

menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, juga siap 

menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan 

yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan (Friendly, 

2002: 1 dalam Bagus, 2010-online). 

Terlihat dengan jelas bahwa dalam keluarga adalah pasti 

membicarakan hal-hal yang terjadi pada setiap individu, komunikasi yang 

dijalin merupakan komunikasi yang dapat memberikan suatu hal yang 

dapat diberikan kepada setiap anggota keluarga lainnya. Dengan adanya 

komunikasi, permasalahan yang terjadi diantara anggota keluarga dapat 

dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik. 

4. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk hubungan antara dua 

orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan 

cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami 

(Djamarah, 2004 : 1).  

Tubbs dan Moss mengatakan bahwa “pola komunikasi atau 

hubungan itu dapat dicirikan oleh: komplementaris atau simetris. Dalam 
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hubungan komplementer satu bentuk perilaku dominan dari satu 

partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya. Dalam simetri, 

tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan.Dominasi 

bertemu dengan dominasi atau kepatuhan dengan kepatuhan” (Tubbs, 

Moss, 2001 : 26). Disini kita mulai melihat bagaimana proses interaksi 

menciptakan struktur sistem, bagaimana orang merespon satu sama lain 

menentukan jenis hubungan yang mereka miliki. 

Dari pengertian diatas, maka suatu pola komunikasi adalah bentuk 

atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman 

dan penerimaan pesan yang dikaitkan dua komponen, yaitu gambaran 

atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktifitas dengan 

komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya 

hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok. 

5. Pola Komunikasi Keluarga 

Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakan 

langsung ataupun hanya disimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yang 

terjadi dalam keluarga tersebut. Keluarga perlu mengembangkan 

kesadaran dari pola interaksi yang terjadi dalam keluarganya, apakah pola 

tersebut benar-benar diinginkan dan dapat diterima oleh seluruh anggota 

keluarga, apakah pola itu membantu dalam menjaga kesehatan dan fungsi 

dari keluarga itu sendiri, atau malah merusak keutuhan keluarga. 

Kesadaran akan pola itu dapat dibedakan antara keluarga yang sehat dan 

bahagia dengan keluarga yang dangkal dan bermasalah. Hubungan dengan 
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anggota keluarga, menjadi landasan sikap terhadap orang, benda, dan 

kehidupan secara umum. Mereka juga meletakkan landasan bagi pola 

penyesuaian dan belajar berpikir tentang diri mereka sebagaimana 

dilakukan anggota keluarga mereka. Akibatnya mereka belajar 

menyesuaikan pada kehidupan atas dasar landasan yang diletakkan ketika 

lingkungan untuk sebagian besar terbatas pada rumah. 

Devito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book 

(1986) (dalam Awalia, 2010-online), mengungkapkan ada empat pola 

komunikasi keluarga yang umum pada keluarga inti komunikasi keluarga 

yang terdiri dari pola persamaan (Equality Pattern), pola seimbang-

terpisah (Balance Split Patern), pola tak seimbang-terpisah (Unbalance 

Split Pattern) pola monopoli (Monopoly Pattern). 

5.1 Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern)  

Dalam pola ini, setiap individu berbagi hak yang sama dalam 

kesempatan berkomunikasi. Peran setiap orang dijalankan secara 

merata. Komunikasi berjalan dengan jujur, terbuka, langsung, dan 

bebas dari pembagian kekuasaan. Semua orang memiliki hak yang 

sama dalam proses pengambilan keputusan. Keluarga mendapatkan 

kepuasan tertinggi bila ada kesetaraan. 

5.2 Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (Balance Split 

Pattern)  

Kesetaraan hubungan tetap terjaga, namun dalam pola ini 

setiap orang memiliki daerah kekuasaan yang berbeda dari yang 
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lainnya. Setiap orang dilihat sebagai ahli dalam bidang yang 

berbeda. Sebagai contoh, dalam keluarga normal / tradisional, 

suami dipercaya dalam urusan bisnis atau politik, sementara istri 

dipercaya untuk urusan perawatan anak dan memasak. Namun 

pembagian peran berdasarkan jenis kelamin ini masih bersifat 

fleksibel. Konflik yang terjadi dalam keluarga tidak dipandang 

sebagai ancaman karena setiap individu memiliki area masing-

masing dan keahlian sendiri-sendiri. 

5.3 Pola Komunikasi Tak Seimbang Terpisah (Unbalanced Split 

Pattern)  

Dalam pola ini satu orang mendominasi, satu orang 

dianggap sebagai ahli lebih dari yang lainnya. Satu orang inilah 

yang memegang kontrol, seseorang ini biasanya memiliki 

kecerdasan intelektual lebih tinggi, lebih bijaksana, atau 

berpenghasilan lebih tinggi. Anggota keluarga yang lain 

berkompensasi dengan cara tunduk pada seseorang tersebut, 

membiarkan orang yang mendominasi itu untuk memenangkan 

argumen dan pengambilan keputusan sendiri. 

5.4 Pola Komunikasi Monopoli (Monopoly Pattern)  

Satu orang dipandang sebagai pemegang kekuasaan, satu 

orang ini lebih bersifat memberi perintah dari pada berkomunikasi. 

Ia memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan sehingga jarang 

atau tidak pernah bertanya atau meminta pendapat dari orang lain. 
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Pemegang kuasa memerintahkan kepada yang lain apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan. Maka anggota keluarga yang lainnya 

meminta izin, meminta pendapat, dan membuat keputusan 

berdasarkan keputusan dari orang tersebut. 

Pembedaan pola komunikasi ini menggambarkan pembagian peran 

dan kedudukan masing-masing individu dalam sebuah keluarga. Pola 

komunikasi keluarga turut berperan dalam penerimaan pesan dan umpan 

balik yang terjadi antar anggota keluarga. Sebagai contoh dalam pola 

komunikasi monopoli, hanya satu orang yang berhak mengambil 

keputusan dalam keluarga. Hal ini menyebabkan anggota keluarga yang 

lain tidak berhak menyuarakan pendapat atau turut berperan dalam 

pengambilan keputusan, yang mengakibatkan komunikasi keluarga 

cenderung menjadi komunikasi satu arah saja. Demikian juga dalam 

penanaman dan pengembangan nilai, nilai-nilai yang ditanamkan oleh 

pemegang kekuasaan mutlak diikuti oleh anggota keluarga yang lainnya 

karena komunikasi yang berlangsung hanya bersifat instruksi atau suruhan. 

Keluarga sangat besar peranannya dalam mengajarkan, 

membimbing, menentukan perilaku, dan membentuk cara pandang anak 

terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga layaknya 

memberikan penanaman nilai-nilai yang dibutuhkan anak melalui suatu 

pola komunikasi yang sesuai sehingga komunikasi berjalan dengan baik, 

tercipta hubungan yang harmonis, serta pesan dan nilai-nilai yang ingin di 

sampaikan dapat diterima dan diamalkan dengan baik. 
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6. Tahapan Dalam Membina Hubungan 

Kebanyakan hubungan, mungkin semua, berkembang melalui 

tahap-tahap. Kita tidak menjadi kawan atau akrab segera setelah 

pertemuan terjadi. Kita menumbuhkan keakraban secara bertahap, melalui 

serangkaian langkah atau tahap. Model lima tahap menurut Joseph A. 

Devito yang dimulai dari tahap interaksi awal sampai kepemutusan 

(dissolution). Model lima tahap menguraikan tahap-tahap penting dalam 

pengembangan hubungan. Kelima tahap ini adalah kontak, keterlibatan, 

keakraban, perusakan dan pemutusan (DeVito, 2011 : 255). 

a. Kontak 

Pada tahap pertama kita membuat kontak. Ada beberapa 

macam persepsi alat indra. Anda melihat, mendengar dan membaui 

seseorang. Menurut Beberapa periset, selama tahap inilah dalam 

empat menit pertama interaksi awal, anda memutuskan apakah ingin 

melanjutkan hubungan ini atau tidak. Pada tahap inilah penampilan 

fisik begitu penting, karena dimensi fisik paling terbuka untuk 

diamati secara mudah. Namun demikian, kualitas-kualitas lain 

seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan, dan dinamisme 

juga terungkap pada tahap ini. Jika anda menyukai orang lain dan 

ingin melanjutkan hubungan, anda beranjak ke tahap kedua. 

b. Keterlibatan 

Tahap keterlibatan adalah tahap pengenalan lebih jauh, ketika 

kita mengikatkan diri kita untuk lebih mengenal orang lain dan juga 
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mengungkapkan diri kita. Jika ini merupakan hubungan yang 

romantik, mungkin anda melakukan pada tahap ini. Jika ini 

merupakan hubungan persahabatan, anda mungkin melakukan 

sesuatu yang menjadi minat bersama, contohnya pergi ke bioskop, ke 

pertandingan olah raga bersama-sama. 

c. Keakraban 

Pada tahap keakraban, anda mengikat diri anda lebih jauh pada 

orang ini. Anda mungkin membina hubungan primer (primary 

relationship), orang ini menjadi sahabat baik atau kekasih anda. 

Komitmen ini dapat mempunyai berbagai bentuk seperti perkawinan, 

membantu orang itu, mengungkapkan rahasia terbesar anda. 

d. Perusakan 

Pada tahap perusakan anda mulai merasa bahwa hubungan ini 

mungkin tidaklah sepenting apa yang anda pikirkan sebelumnya. 

Anda berdua menjadi semakin menjauh, makin sedikit waktu 

senggang yang anda lalui bersama dan bila anda berdua bertemu, 

anda saling berdiam diri, tidak lagi banyak pengungkapan diri. Jika 

tahap ini berlanjut, anda memasuki tahap pemutusan. 

e. Pemutusan 

Tahap pemutusan adalah pemutusan ikatan yang 

mempertalikan kedua pihak. Jika bentuk ikatan itu adalah 

perkawinan, pemutusan hubungan dilambangkan dengan perceraian, 

walaupun pemutusan hubungan aktual dapat berupa hidup berpisah. 
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Adakalanya terjadi peredaran: kadang-kadang ketegangan dan 

keresahan makin meningkat-saling tuduh, permusuhan dan marah-

marah terus terjadi (DeVito, 2011 : 255-258). 

7. Faktor-Faktor Daya Tarik Interpersonal 

Menurut Brehm & Kassin (1993) istilah daya tarik interpersonal 

digunakan untuk merujuk secara khusus pada keinginan seseorang untuk 

mendekati orang lain. Sementara menurut Brigham (1991), daya tarik 

interpersonal adalah kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu 

kelompok secara positif, untuk mendekatinya, dan untuk berperilaku 

secara positif padanya (Dayakisni&Hudaniah, 2009 : 124). 

Beberapa faktor yang dianggap sangat penting dalam menentukan 

daya tarik interpersonal adalah : 

a. Kesamaan (Similarity), orang cenderung menyukai orang yang 

sama dengan kita dalam hal sikap, nilai, minat, latar belakang 

dan kepribadian. 

b. Kedekatan (Proximity), orang cenderung menyukai mereka 

yang tempat tinggalnya berdekatan. Persahabatan lebih mudah 

timbul (tumbuh) diantara tetangga yang berdekatan. 

c. Keakraban (Familiarity), kekerapan berhadapan dengan 

seseorang akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang itu. 

d. Daya tarik fisik, dalam masyarakat kita biasanya muncul 

stereotip daya tarik fisik yang mengansumsikan bahwa “apa 

yang cantik adalah baik”. Berdasarkan hasil pengamatan 
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sepintas, orang akan membuat kesimpulan tentang sejumlah 

asumsi kepribadian dan kompetensi berdasar semata-mata 

hanya pada penampilan. 

e. Kemampuan (Ability), menurut teori Pertukaran Sosial dan 

Reinforcement, ketika orang lain memberi ganjaran atau 

konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin 

bersamanya dan menyukainya. Orang yang mampu, kompeten 

dan pintar dapat member ganjaran (keuntungan) kepada kita. 

Mereka dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah, 

memberikan  nasehat, membantu kita menafsirkan kejadian-

kejadian yang ada, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang 

yang kompeten lebih disukai dari pada yang tidak kompeten. 

f. Tekanan Emosional (Stress), bila orang berada dalam situasi 

yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung 

menginginkan kehadiran orang lain. Sehingga timbul rasa suka 

pada orang tersebut. 

g. Munculnya Perasaan/Mood yang Positif atau Positive 

Emotional Arousal, orang cenderung tertarik atau suka kepada 

orang dimana kehadirannya berbarengan dengan munculnya 

perasaan positif, bahkan meski perasaan positif yang muncul 

tidak berkaitan dengan perilaku orang tersebut. 

h. Harga Diri yang Rendah, dari hasil penelitian Elaine Walster 

yang menarik kesimpulan, bahwa bila harga diri direndahkan, 
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hasrat afiliasi (bergabung dengan orang lain) bertambah, dan ia 

makin responsive untuk menerima kasih sayang orang lain. 

i. Kesukaan Secara Timbal Balik (Reciprocal liking), ketika kita 

mengetahui orang lain menyukai kita, maka kita dapat 

mengharapakan ganjaran (Reward) dari mereka. 

j. Ketika yang Berlawanan Saling Tertarik: Saling Melengkapi 

(Complementary), kita telah melihat bahwa kesamaan sikap 

dan nilai mendorong meningkatnya daya tarik 

(Dayakisni&Hudaniah, 2009 :124-130). 

8. Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship) 

Cinta adalah ungkapan hati. Cinta bagaikan bunga yang senantiasa 

menghiasi kehidupan dua insan berbeda yang bisa datang kapan saja dan 

dimana saja. Cinta merupakan anugerah terindah dari Tuhan yang 

dicurahkan pada manusia. Cinta bahkan tidak mengenal penghalang, dapat 

terus tumbuh dan bertahan karena yang dibutuhkan adalah sikap dan 

komitmen tegas bagi pasangan yang sedang menjalaninya. Sikap dan 

komitmen ini akan lebih terlihat jelas ketika kita berada pada kondisi Long 

Distance Relationship (LDR) atau hubungan jarak jauh. Hubungan yang 

dimaksud disini adalah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan 

jarak jauh. 

 Menurut Fresly Hutapea (2010), suatu hubungan pernikahan dapat 

di katakan sebagai hubungan pernikahan jarak jauh adalah ketika pasangan 

suami istri tersebut berada di tempat yang berbeda dan berjauhan. 
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Hubungan pernikahan jarak jauh merupakan suatu bentuk hubungan 

pernikahan di mana pasangan tersebut: 

1. Terpisah secara geografis (tempat, kota, daerah, pulau, Negara) 

2. Tidak dapat selalu bersama. 

3. Bertempat tinggal terpisah. 

4. Tidak dapat berjumpa untuk waktu yang terhitung lama. 

5. Waktu untuk bersama terbatas. 

 Hubungan yang seperti ini tentunya lebih sulit untuk di 

pertahankan jika di bandingkan dengan hubungan pernikahan biasa dengan 

tinggal serumah, yang tidak memiliki hambatan dalam intensitas 

pertemuan di antara keduanya. 

Cinta tidak mengenal perbedaan jarak dan waktu. Mungkin itulah 

yang ada di mindset orang-orang yang sedang menjalani hubungan 

pernikahan jarak jauh (LDR). Cinta seakan dapat menghilangkan semua 

sisi negatif yang ada dalam pikiran. Betapa tidak, cinta seakan mampu 

menjadi pahlawan kecil yang selalu siap menghadapi tantangan bagi 

pasangan yang sedang terhanyut didalamnya.Sungai, gunung, laut bahkan 

benua sekalipun tidak mampu berbuat banyak untuk membendung 

semakin bertumbuhnya perasaan ini. Cinta membuat orang yang 

mengalaminya menjadi “gila” sehingga tidak lagi berpikir secara normal. 

Sesetiap keputusan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Begitu juga 

dengan pasangan yang telah memilih menjalani hubungan pernikahan 

jarak jauh. Sesetiap orang pasti memiliki alasan tersendiri mengapa 
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mengambil sikap demikian. Disinilah kesetiaan, kejujuran dan 

kepercayaan pasangan benar-benar diuji. Jika salah satu dari ketiga hal di 

atas tidak dimiliki maka dipastikan usia pernikahan tidak akan berlangsung 

lama. Belum lagi godaan yang dihadapi jauh lebih banyak dibandingkan 

hubungan biasa. Komunikasi menjadi bagian utama yang harus dijaga 

keberadaannya. Cinta adalah sebuah ujian, bagi pasangan yang sedang 

menjalaninya. Tidak sedikit dampak negatif yang ditimbukan LDR jika 

kita tidak jeli mengantisipasinya. Kurangnya komunikasi seringkali 

menjadi alasan utama retaknya hubungan permikahan jarak jauh. Memang, 

seiring dengan perkembangan teknologi segala sesuatu seakan 

dipermudah. Banyak hal yang dulunya seperti tidak mungkin menjadi 

mungkin, bahkan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Teknologi 

membuat segala sesuatu menjadi lebih sederhana. Tetapi, hal penting yang 

harus digarisbawahi, teknologi bukanlah barang gratis yang diberikan 

secara cuma-cuma. Untuk dapat menikmatinya, kita harus mengeluarkan 

uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Baik itu teknologi internet maupun 

jaringan telekomunikasi yang bisa mengorek habis kantong pemiliknya. 

Ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi sesetiap pasangan yang 

memilih LDR. 

Lebih jauh, masa hubungan yang seharusnya adalah masa di mana 

pasangan suami istri saling bersama dan berbagi satu dengan lainnya 

menjadi berubah. Masing-masing tidak bisa selalu berbagi dengan 

pasangannya, juga tidak bisa menuntut untuk selalu diperhatikan. Belum 
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lagi rasa curiga yang biasanya lebih sering menghinggapi diri ketimbang 

rasa percaya yang seakan tertutupi oleh ketidaksempurnaan pasangannya. 

Ruang kosong antara suami dan istri juga semakin terbuka lebar. Jika tidak 

hati-hati, orang ketiga bakal mudah menyusup. Inilah yang akan menjadi 

ending perjalanan cinta pernikahan jarak jauh. 

Menurut penelitian dari Center for the Study of Long-Distance 

Relationships, hubungan pernikahan jarak jauh pasti gagal hanyalah 

sebuah mitos. Bahkan ditemui di Amerika, lebih dari 700.000 pasangan 

LDR akhirnya bisa bertahan. Memang tidak mudah untuk menjalaninya 

tetapi bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Semua tergantung cara 

masing-masing individu menyikapi dan menjalaninya. Bagaimana individu 

mengurangi hal-hal negatif yang selalu datang untuk merusak. Tentu saja 

pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh berharap memiliki 

hubungan yang selalu harmonis dengan pasangannya. Menurut Dr. Greg 

Guldner, direktur Center for the Study of Long-Distance Relationships, 

yang membedakan antara pasangan yang berhasil dan tidak berhasil 

menjalani pernikahan jarak jauh adalah peraturan dasar. Dr. Guldner 

menjelaskan, sekitar 70% pasangan pernikahan jarak jauh yang tidak 

mengatur perjanjian sejak mula, rata-rata putus hubungan setelah beberapa 

tahun. Mengekspresikan diri menjadi hal lain yang juga harus dilakukan. 

Pasangan yang tinggal berdekatan saja sering mengalami kesulitan untuk 

bertemu dan mengekspresikan cinta kasih mereka. Dr. Gary Chapman, 

penulis The Five Love Languages for Singles mengatakan, “Penting untuk 
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mengetahui cara membuat pasangan kita merasa dihargai dan dicintai.” 

Terlebih lewat kata-kata. Ini perlu dilakukan untuk menjaga kedekatan, 

sehingga ketika pasangan bertemu ada hal-hal yang bisa diceritakan dan 

juga menghindari keadaan yang membuat pasangannya merasa seperti 

orang asing. Semua hal diatas tidak akan berhasil jika masing-masing 

pasangan tidak memiliki kepercayaan dengan pasangannya. Kepercayaan 

yang harus dibarengi dengan sikap setia dan jujur kepada pasangan. Jika 

hal-hal diatas sudah dilakukan, gangguan dalam bentuk apapun yang 

datang akan mampu dilalui. Untuk mempertahankannya dibutuhkan 

pengorbanan yang tidak sedikit. Cinta memang bisa tumbuh dengan 

sendirinya tetapi cinta juga dapat layu dan mati kapan saja. Cinta bukanlah 

rumput yang dapat tumbuh tanpa harus dirawat. Cinta adalah bunga yang 

harus selalu dijaga kehidupannya (Hutapea, 2010-online). 

9. Prinsip Keluarga Bahagia 

Usaha menciptakan keluarga yang utuh, seorang ilmuwan Nick 

Stinnett meneliti 130 keluarga di daerah pedesaan dan perkotaan diseluruh 

area Oklahoma (Stinnett, 1978 dalam Su’adah, 2005 : 244-245). Ia 

menemukan ada 6 ciri yaitu : 

1. Adanya komunikasi antara anggota keluarga. Membangun rasa 

kebersamaan. Stinnett mengatakan, orang membuat orang lain 

baik bila ia baik terhadap dirinya sendiri. Stinnett melatih 

membantu keluarga untuk saling menghormati. Pada dasarnya 

sesetiap anggota keluarga akan saling terkait seperti dalam 
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lingkaran. Ketika interaksi berlangsung 1 atau 2 kali ayah atau 

ibu mengambil peran statusnya. Seperti kebaikan mereka, 

melatih menahan keinginan masing-masing, memberi perhatian 

pada aktivitas anggota keluarga, membangun kebersamaan dan 

perhatian satu sama lain. Belajar bagaimana menghormati dan 

berhubungan dengan orang lain sesuai dengan pengalaman 

masing-masing. Hal ini memerlukan waktu yang cukup. 

2. Stinnett menunjukkan bahwa keluarga yang utuh selalu 

mengatur jadwal aktifitas keluarga juga memperhatikan 

perkembangan anggotanya dan melakukan aktivitasnya 

bersama. Beberpapa keluarga sepakat hari minggu merupakan 

hari keluarga. Atau akhir pekan tepat untuk melakukan 

aktivitas keluarga. Wayne Dyer pengarang Your Erroneous 

Zones mengatakan kebersamaan dalam keluarga jangan 

dilakukan terlalu sering. Hal ini akan membuat bosan. Dia 

memberi ide agar sebuah keluarga member kejutan dalam 

keluarganya. Contohnya mereka bisarekreasi ketempat yang 

belum pernah dikunjungi. 

3. Menurut Stinnett yaitu adanya komunikasi yang positif dapat 

membantu kebersamaan dalam keluarga. Anggota keluarga 

saling membicarakan permasalahan dan saling mendengar 

pendapat masing-masing, juga adanya penghormatan dan 

perhatian antara satu dengan lainnya. Juga adanya perdebatan 
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secara terbuka, tukar pengalaman dan saling memberikan 

alternative pemecahan masalah antara anggota keluarga. 

4. Anggota keluarga yang kuat, bias member kepuasan dan 

kesenangan seluruh keluarganya. Di saat tidak mempunyai 

waktu untuk keluarga, hendaknya pada saat-saat tertentu 

menunjukkan perhatian yang lebih pada keluarga. Stinnet  

memberi langkah-langkah pemecahan masalahnya. Hal ini 

sangat mudah, tapi bagaimana prakteknya. Kita juga sering 

terlibat dalam masalah tersebut dan karena kita tidak 

menginginkannya hal tersebut terjadi. Kita mendapatkannya, 

kita bias melakukan. (Stinnett; 1978) 

5. Stinnett mengemukakan adanya orientasi spiritual. Hal ini 

mempunyai kekuatan dalam dirinya saat melakukan aktivitas 

terutama bersama keluarga. 

6. Stinnett menjumpai keluarga yang utuh, mempunyai keputusan 

yang positif dalam kondisi apapun. Keluarga bisa melihat hal 

yang positif saat menemui situasi yang buruk. 

Umumnya, masih menurut Stinnett, keluarga mempunyai gaya 

hidup berdasarkan rasa kekeluargaan. Daripada mengambang dengan rasa 

kekeluargaan dengan pengambilan keputusannya, mereka mengambil 

bagian untuk bertanggung jawab apa yang akan terjadi (Su’adah, 2005 : 

244-245). 
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10. Pemeliharaan Hubungan Interpersonal 

Untuk memahami mengapa orang tetap tinggal bersama dalam 

jangka waktu yang lama, maka kita harus menganalisa mengenai kepuasan 

dan komitmen. Kepuasan menunjuk pada pengertian bahwa kita merasa 

puas ketika ganjaran dipersepsi lebih besar daripada biaya. Sementara 

komitmen (suatu perasaan kelekatan dan niat untuk memelihara hubungan) 

adalah lebih kompleks. Sebagai ilustrasi komitmen, pernikahan sering 

didefinisikan sebagai suatu keinginan atau niat untuk mempertahankan 

sebuah hubungan (Dayakisni&Hudaniah, 2009 : 160). 

Adams dan Jones (1997) (dalam Dayakisni&Hudaniah, 2009 : 160-

161), menyimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi indikator 

untuk melakukan asesmen tingkat komitmen dari pernikahan yaitu: 

a. Kualitas dari alternatif (misal: “saya harus tetap bersama 

pasangan saya karena saya tidak menemukan yang lain yang 

lebih baik). 

b. Investments (misal: “saya telah menanamkan begitu banyak 

waktu dan energi dalam pernikahan saya sehingga saya merasa 

harus mempertahankan kelangsungannya”). 

c. Relational idendity (misal: “saya lebih kuat 

mengindetifikasikan dengan pernikahan saya daripada dengan 

diri saya sendiri sebagai individu”). 
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d. Dedikasi pribadi (misal: “saya mengabdikan untuk pernikahan 

saya sepenuhnya terwujud” atau “saya setia pada pasangan 

saya”). 

e. Batasan-batasan moral (misal: “saya tak akan pernah 

meninggalkan pasangan saya karena karena ini berlawanan 

dengan keyakinan saya”). 

f. Batasan-batasan sosial (misal: “penceraian akan menghacurkan 

reputasi saya”) 

g. Batasan-batasan keluarga (misal: “saya harus tetap dalam 

pernikahan dengan pasangan saya atau keluargaku yang lain 

akan berpikir jelek tentang saya”). 

h. Batasan-batasan financial (misal: “akan sangat sulit secara 

financial bagi saya untuk meninggalakan pasangan saya”). 

i. Komitmen terhadap pernikahan (misal: “hubungan pernikahan 

adalah sangat bernilai bagi saya). 

j. Janji (misal: “saya telah berjanji dengan pasangan saya bahwa 

saya tidak akan pernah meninggalkannya”). 

k. Keuntungan tambahan (misal: “menikahi pasangan saya 

meningkatkan status sosial saya”). 

11. Faktor Penghambat Hubungan Pernikahan Jarak Jauh 

Hubungan pernikahan secara jarak jauh, dapat dikatakan sebagai 

hubungan yang rawan terhadap berakhirnya sebuah hubungan 

(penceraian) bila di bandingkan dengan hubungan pernikahan yang 
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normal, karena apabila kepercayaan, kesetiaan pada komitmen, 

kejujuran/keterbukaan serta aturan kesepakatan yang terbentuk suatu saat 

tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan permasalahan yang berujung 

pada timbulnya konflik, mengingat jarak yang jauh dan kesepakatan 

untuk berhubungan sulit dan terbatas. Sehingga penyelesaian konfliknya 

cenderung berlangsung lama dengan pola komunikasi yang tidak efektif. 

Berikut ini merupakan 3 (tiga) persoalan utama yang memicu 

timbulnya konflik pada pasangan pernikahan jarak jauh menurut Julia T. 

Wood (2004) (dalam Angga Darma, 2007-online). Pertama, kurangnya 

waktu dan kesempatan berbagai (the lack of daily sharing). Seperti kita 

ketahui untuk berbagi bersama dengan pasangan tidaklah mungkin dapat 

kita lakukan secara terus menerus setiap hari. Padahal dengan cara rutin 

berkomunikasi kita akan semakin mengetahui dan mengenal lebih dalam 

pasangan kita, serta membuat hubungan ini menjadi kuat. Oleh karena itu 

persoalan kurangnya waktu dan kesempatan untuk berbagai tersebut 

dapat mendorong pada munculnya permasalahan. Kedua, yaitu 

munculnya harapan-harapan yang tidak realistis (unrealistic expectations 

about time together) tentang waktu ketika mereka bersama. Terbatasnya 

waktu pertemuan seringkali membuat mereka berpikir bahwa setiap 

momen haruslah sempurna. Tak boleh ada kata-kata kasar ataupun 

konflik dan berharap akan selalu bersama setiap saat, inilah yang di sebut 

harapan yang tak realistis (unrealistic expectations). Padahal konflik dan 

kebutuhan akan otonomi adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari 
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dalam semua hubungan pernikahan. Permasalahan ketiga yang muncul 

adalah ketidak seimbangan usaha yang diberikan masing-masing individu 

dalam mempertahankan hubungan. 

Dari ketiga alasan diatas, salah satu penyebab utama berakhirnya 

hubungan pernikahan dengan jarak jauh adalah ketika individu yang satu 

melakukan sebagian besar hal untuk mempertahankan kontak dan 

memperhatikan kelangsungan hubungan, sedangkan individu yang 

lainnya tidak demikian. Hal ini tentunya akan menimbulkan kekecewaan 

dan ketidak puasan individu yang bersangkutan. Sehingga menimbulkan 

rasa pesimis terhadap pemeliharaan hubungan ini. 

Namun demikian, permasalahan yang timbul tersebut tidak selalu 

menghambat hubungan pernikahan dengan jarak jauh. Banyak pasangan 

mempertahankan komitmen diantara mereka walaupun terpisah secara 

geografis. Kenyataannya banyak keuntungan yang patut untuk 

diperhatikan dalam hubungan jarak jauh ini, karena tidak selalu dapat 

bersama, pasangan biasanya cenderung lebih mencintai dan memiliki 

hasrat yang kuat ketika mereka bersama. Selain itu, masing-masing 

individu yang terpisah juga dapat lebih fokus pada tujuan dan keinginan 

individual. Hal ini memungkin pasangan untuk lebih meningkatkan 

karier sehingga ketika mereka bertemu nantinya, mereka telah memiliki 

jaminan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. 
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12. Pemutusan Hubungan 

Ketika suatu hubungan yang erat mulai melemah, maka akan 

muncul beberapa reaksi sebagaimana yang digambarkan oleh Rushbold 

& Zembrodt (1983) yaitu, membicarakan (voice), kesetiaan (royalty), 

menolak (neglect), dan pergi (exit). Reaksi-reaksi ini dibedakan 

berdasarkan dua dimensi, yaitu reaksi atau respon yang konstruktif-

dekstruktif, dan aktif-pasif. Reaksi voice (membicarakan) dan kesetiaan 

(loyalty) dianggap sebagai reaksi yang kostruktif karena pada umumnya 

berniat untuk mempertahankan hubungan, sedangkan exit (meninggalkan 

hubungan) dan neglect (menolak untuk menyelesaikan masalah) 

dianggap reaksi yang desktruktif yang cenderung memutuskan atau 

mengakhiri hubungan (Dayakisni&Hudaniah, 2009 : 171-174). 

Hal ini dapat terlihat dalam bagan respon berikut atau reaksi orang 

ketika menghadapi adanya kemunduran dalam suatu hubungan. 

 

Active (pengaruhnya besar 

 Pada hubungan itu) 

 

Exit  Voice 

 

 

 

destruction Constructive 

to the relationship to the relationship 

 

 

Neglect Loyalty 

 

Passive (Pengaruh pada hubungan kecil) 
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Keterangan : 

a. Exit (keluar) : secara resmi berpisah, keluar dari hubungan itu, 

mengancam akan mengakhiri hubungan, memutuskan hanya 

sebagai teman saja, berpikir untuk memutuskan, bercerai. 

b. Voice (membicarakan) : mendiskusikan masalah, 

mengkompromikan, mencari pertolongan dari ahli (psikolog), 

mengusulkan pemecahan terhadap masalah, bertanya kepada 

pasangannya apa yang telah mengganggunya, mencoba untuk 

merubah diri sendiri atau pasangannya  

c. Loyalty (kesetiaan) : menunggu dan berharap atau berdoa agar 

segalanya pulih kembali seiring dengan berlalunya waktu. 

d. Neglect (menolak) : mengabaikan pasangannya atau 

mengurangi waktu untuk bersama-sama, menolak untuk 

mendiskusikan masalah, menghindari, memberikan perlakuan 

buruk pada pasangannya, mengkritik pasangannya untuk segala 

sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang 

sebenarnya, atau “membiarkan segalanya hancur”. 

Pada dimensi aktif-pasif, reaksi exit dan voice adalah termasuk 

perilaku yang aktif, sementara reaksi loyality dan neglect dianggap lebih 

pasif. Rosbult dan Zembrodt (1983) mengidentifikasi tiga variabel yang 

dapat memprediksi derajat komitmen terhadap suatu hubungan dan juga 

mempengaruhi pilihan dari reaksi atau respon yang diambil ketika ia 

tidak puas dengan hubungan itu. Variabel-variabel itu adalah : 
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a. Derajat kepuasan individu pada hubungan itu sebelum 

terjadi penurunan/kemunduran hubungan. 

b. Besarnya sumber-sumber yang telah diinvestasikan oleh 

individu-individu itu. 

c. Mutu dari hubungan alternatif (comparison level for 

alternatives) yang terbaik pada saat itu yang bisa 

terjangkau (Brigham, 1991) 

Pada umumnya, jika kepuasan hubungan terdahulu dan investasi 

yang telah ditanamkan dipersepsi tinggi, maka mungkin ia akan 

mengambil respon yang konstruktif. Dan jika subyek lebih tertarik pada 

hubungan alternatif (dianggap lebih bermutu), maka respon exit (pergi) 

akan meningkat dan kesetiaan berkurang. Bukti-bukti lain juga 

mendukung adanya perbedaan tipe respon antara pria dan wanita, 

dimana pria biasanya memilih respon yang aktif terhadap pasangannya 

jika ada masalah (konflik), sementara wanita mengambil posisi aviliasi 

yang lebih pasif. Demikian pula, ketika mengalami ketidakpuasan 

dalam suatu hubungan, mereka yang memiliki pendidikan tinggi lebih 

suka menggunakan respon voice (membicarakan), sedangkan mereka 

yang berpendidikan lebih rendah lebih cenderung menggunakan respon 

kesetiaan atau menolak. Hal ini didukung dari hasil riset yang 

menunjukkan orang yang menikah lebih cenderung memilih respon 

kesetiaan dari pada orang yang tidak menikah (single person). 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan model 

desain penelitian kualitatif  dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu makna-makna dalam gejala sosial. 

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip 

umum yang mendasari perwujudan sebuah makna adari gejala - gejala sosial 

didalam Masyarakat. Sasaran kajian dari pendekatan kualitatif adalah pola-

pola yang berlaku sebagai prinsip-prinsip umum yang hidup dalam 

masyarakat. Gejala tersebut dilihat dari satu satuan yang berdiri sendiri 

dalam kesatuan yang bulat dan menyeluruh (Bungin, 2007: 302). 

Adapun alasan peneliti memilih metode kualitatif dengan jenis deskriptif 

adalah: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskripsi mengenai pola 

komunikasi keluarga dalam memelihara hubungan pernikahan jarak jauh. 

b. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti merasa perlu untuk terjun 

langsung ke lapangan dan memposisikan dirinya sebagai instrumen 

penelitian, sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif. 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pola 

komunikasi keluarga yang digunakan oleh pasangan suami istri di desa 

Bilis-bilis kecamatan Arjasa kepulauan Kangean dalam memelihara 

hubungan pernikahan jarak jauh. 
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3. Batasan Masalah 

Penelitian ini menekankan pada pola komunikasi antara suami istri 

berjauhan dalam memelihara hubungan pernikahannya. Banyak 

masyarakat yang melakukan pernikahan jarak jauh namun berakhir dengan 

perceraian karena alasan jarak, jarang bertemu, rawannya perselingkuhan 

kerap kali menjadi pemicu terjadinya perceraian. Akan tetapi banyak juga 

diantara mereka yang berhasil, dapat menjalankan pernikahan hingga 

bertahun-tahun. Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian 

adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan jarak jauh 

hingga ≥ 10 tahun, karena angka tersebut sudah melewati tren penceraian 

usia pernikahan jarak jauh yang terjadi di kepulauan Kangean. 

4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Bilis-bilis kecamatan Arjasa 

kepulauan Kangean. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di desa ini 

terdapat subyek sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam penelitian 

yakni pasangan suami-isteri yang tinggal berjauhan. Hal ini yang 

menjadikan alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian didesa 

Bilis-bilis kecamatan Arjasa kepulauan Kangean. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2012 sampai 

selesai penelitian dalam arti sampai dengan peneliti menyimpulkan bahwa 

data yang diperoleh untuk penelitian sudah cukup. 
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5. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri 

di desa Bilis-bilis kecamatan Arjasa kepulauan Kangean yang sedang 

menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Dalam hal ini dikhususkan 

pada pernikahan yang telah berusia ≥ 10 tahun, karena usia pernikahan ini 

dianggap sebagai pernikahan yang telah layak dan telah melewati masa-

masa rawan pernikahan.  

Subyek yang dipilih adalah orang yang dianggap mengetahui, 

melakukan pernikahan jarak jauh, dan memahami permasalahan yang 

terjadi sesuai substansi penelitian. Dalam penetapan subyek penelitian 

peneliti akan memilih secara purposive sampling (sampel bertujuan) yakni 

memilih sampel berdasarkan pada kelompok, wilayah, atau sekelompok 

individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit 

analisis yang ada. Pemilihan kelompok atau wilayah setelah tertentu 

setelah peneliti melakukan pengamatan atau penjajakan di lokasi 

penelitian (Hamidi, 2007 : 139). 

Adapun pertimbangan dan kriteria yang digunakan untuk 

penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Subyek tercatat sebagai penduduk di desa Bilis-bilis kecamatan 

Arjasa kepulauan Kangean. 

b) Pasangan suami-istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh 

dengan pasangannya. 

c) Usia pernikahanan ≥ 10 tahun. 
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d) Pasangan suami-istri yang mempunyai anak ≥ 2  

e) Jarak tempuh untuk dapat bertemu pasangan, memakan waktu 

kuranglebih 4 jam perjalanan darat. 

f) Pasangan suami-istri yang bertemu pasangannya minimal 2 kali 

dalam setahun. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer 

dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian yaitu, informan dan responden, sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh peneliti, yang berupa dokumen-dokumen, 

buku, makalah, artikel, skripsi lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu : 

1. Wawancara 

Teknik wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan 

permasalahan yang diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam, teknik pengumpulan data 

ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, 

atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa dengan wawancara, 

maka peneliti akan mengetahui lebih mengenai hal-hal yang lebih 
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mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2011 : 232). 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

wawancara semi terstruktur. Jenis wawancarai ini sudah termasuk 

dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat 

dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan (Sugiyono, 2011 : 233). 

Berikut disajikan teknik wawancara semi terstruktur yang 

dilakukan peneliti: 

a. Peneliti menyiapkan interview guide. 

b. Peneliti melakukan wawancara kepada subyek penelitian. 

c. Waktu dan tempat wawancara ditentukan setelah ada 

kesepakatan peneliti dengan subyek penelitian. 

d. Peneliti sebagai pewawancara. 

e. Wawancara dilakukan secara tatap muka. 

f. Wawancara hanya melibatkan satu pewawancara dan satu 

subyek, subyek yang lain diwawancarai pada waktu dan 

tempat yang lain. 
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g. Pendokumentasian data dilakukan dengan merekam, 

mencatat, daya ingat. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2011 : 240). 

Dengan teknik ini akan direkam aktivitas saat melakukan penelitian 

kepada pasangan suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh, 

baik berupa berupa foto saat wawancara maupun rekaman suara untuk 

memperkuat bukti tulisan. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif mengikuti konsep yang dikembangkan Miles and Huberman 

yakni Analisis Interaktif (interactive model). Analisis ini pada dasarnya 

terdiri dari tiga komponen, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification (Miles and Huberman, 1992: 20). 

Langkah-langkah analisis data dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Reduksi data (data reduction)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 
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analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2) Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

3) Verifikasi (conclusion verifying) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

adan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsistensi saat 

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 
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8. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk menghindari 

kemungkinan adanya data yang tidak akurat. Pemeriksaan keabsahan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2010 : 330). Teknik triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Obyek yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah mengenai pola komunikasi suami-isteri yang tinggal berjauhan 

dalam memelihara hubungan pernikahan. Berdasarkan data yang 

dianalisis, kemudian dihasilkan suatu kesimpulan untuk selanjutnya 

dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut. 


