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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

Sebelum mengambil data di lapangan, peneliti mengumpulkan dan 

memahami teori-teori dan isu-isu terkait komitmen pernikahan, perceraian, dan 

tenaga kerja wanita. Hasil literatur tersebut berfungsi untuk membantu peneliti 

dalam membuat pedoman dan mengembangkan pertanyaan wawancara. 

Kabupaten Indramayu merupakan sasaran tempat bagi peneliti untuk 

mencari responden yang sesuai dengan kriteria pada penelitian ini. Peneliti 

mendapatkan responden pertama dari teman dekat peneliti yang merupakan ayah 

kandungnya. Sebelumnya peneliti sudah mengenal responden sejak SMA. Untuk 

memastikan bahwa responden memiliki kriteria yang sesuai dengan variabel 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara awal. Setelah peneliti menjelaskan 

tujuan penelitian dan responden bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, 

peniliti dan responden membuat kesepakatan tempat dan waktu wawancara. 

Peneliti mendapatkan responden kedua dari tante peneliti yang merupakan 

adik kandungnya. Sebelumnya peneliti sudah mengenal responden sejak tante 

menikah dengan paman peneliti. Setelah itu peneliti melakukan building rapport 

untuk memastikan responden sesuai dengan kriteria pada penelitian ini. Kemudian 

peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan responden bersedia berpartisipasi 

dalam penelitian ini, peneliti dan responden membuat kesepakatan waktu dan 

tempat wawancara.  
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Peneliti mempersiapkan informed consent yang secara garis besar berisi 

tentang tujuan penelitian, permohonan kesediaan menjadi responden, jaminan 

kerahasiaan identitas dan data responden, risiko penelitian, manfaat penelitian, 

kompensasi wawancara, serta pernyataan persetujuan dari responden untuk ikut 

terlibat dalam penelitian ini. Pedoman wawancara, alat tulis, dan alat perekam 

juga telah peneliti siapkan untuk membantu proses pengambilan data di lapangan.  

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti melakukan wawancara dengan kedua responden bertempat pada 

rumah responden masing-masing. Dengan mengambil lokasi di rumah responden, 

peneliti bisa mengobservasi aktivitas dan interaksi antara responden, anak, dan 

anggota keluarga lainnya. 

Sebelum proses wawancara dimulai, peneliti terlebih dahulu memberikan 

informed consent pada responden. Garis besar informasi yang tertera dalam 

informed consent juga peneliti jelaskan secara lisan kepada responden. Selama 

pengambilan data berlangsung, peneliti selalu berusaha membangun rapport, baik 

dengan responden, anak responden, maupun anggota keluarga responden yang 

lain. Hal ini dimaksudkan supaya secara terbuka responden dan keluarga dapat 

menerima kehadiran peneliti serta responden bisa menyampaikan informasi 

dengan perasaan nyaman dan aman. 

Selama wawancara berlangsung, peneliti menggunakan alat perekam dan 

mencatat hal-hal yang dirasa penting untuk dipertanyakan lagi, serta 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Kerena 
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peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, maka peneliti 

mencoba menggali lebih dalam jawaban responden serta mengembangkan 

pertanyaan dengan tetap berusaha tidak keluar dari tema penelitian. 

Selama pengambilan data, peneliti mengobservasi secara natural. Dalam 

hal ini, peneliti mencoba berinteraksi lebih dekat dengan responden, anak 

responden, serta anggota keluarga responden lainnya. Tujuannya adalah supaya 

peneliti bisa mendapat gambaran fisik interaksi dan aktivitas-aktivitas yang 

responden lakukan. 

Tabel 2 Agenda Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 
Inisial 
Nama 

Hari, Tanggal Pukul (WIB) Keterangan/Lokasi 

T 
(Responden) 
 
SM 
(Informan) 

Senin, 11 Desember 
2017 
Jumat, 30 Maret 2018 
Jumat, 22 Juni 2018 

16.00-16.40 WIB 
15.45-16.43 WIB 
09.15-10.01 WIB 

Rumah Responden 
Rumah Responden 
Rumah Responden 

AH 
(Responden) 
 
NN 
(Informan) 

Rabu, 21 Februari 
2018 
Sabtu, 31 Maret 2018 
Ahad, 01 April 2018 

08.30-09.40 WIB 
20.00-21.28 WIB 
15.45-16.20 WIB 

Rumah Responden 
Rumah Responden 
Rumah Responden 

 

C. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Maret 2017 hingga Juni 

2018. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan teori-teori dan 

informasi-informasi terkait topik penelitian yang diangkat di penelitian ini melalui 

beberapa literatur seperti jurnal, buku, disertasi, serta berita maupun artikel yang 

dimuat di internet. Peneliti juga melakukan preliminary study yang disusaikan 

dengan konteks permasalahan penelitian ini. Setelah itu, peneliti menyusun latar 
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belakang masalah, menyatukan berbagai teori, menetapkan metode penelitian, dan 

analisis data yang akan digunakan. 

Wawancara dengan responden pertama berlangsung sebanyak dua kali 

pertemuan dan sekali wawancara via telepon, ditambah informannya satu kali 

pertemuan. Wawancara dengan responden kedua juga dilakukan sebanyak dua 

kali pertemuan, ditambah satu kali dengan informannya. Peneliti selalu melakukan 

observasi di setiap pertemuan dengan masing-masing responden maupun 

informan. 

Peneliti membuat kesepakatan waktu dan tempat wawancara dengan 

responden sebelum pelaksanaan wawancara dan observasi berlangsung. 

Dibituhkan building rapport yang intens sebelum pengambilan data dilakukan. 

Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan bersama 

responden. Selain itu, peneliti menggunakan alat perekam dan catatan lapangan 

untuk membantu peneliti dalam merekam hasil wawancara serta mencatat perilaku 

responden. 

1. Deskripsi Penemuan 

a. Deskripsi Responden 1 (T) 

Nama (inisial) : T 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Usia   : 45 tahun 

Lama ditinggal istri : 4 tahun 

T sudah menikah dengan istri selama 24 tahun dan dikaruniai dua 

orang anak, yaitu SM (22) dan AM (14). T sudah ditinggal istrinya 
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bekerja ke luar negeri sebagai TKW selama empat tahun, dua tahun 

pertama istri menjadi TKW di Oman dan dua tahun berikutnya istri 

menjadi TKW di Libya. Saat ini T hanya tinggal berdua dengan anak 

bungsunya (AM) karena anak sulungnya (SM) merantau di kota 

Bandung. T bekerja sehari-hari menjadi pedagang sayur, T berjualan di 

pagi hari dan mulai belanja dan membungkus sayur di malam hari. 

b. Deskripsi Responden 2 (AH) 

Nama (inisial) : AH 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Usia   : 31 tahun 

Lama ditinggal istri : 4 tahun 

AH sudah menikah dengan istri selama 9 tahun dan dikaruniai satu 

orang anak, yaitu AR (4). AH sudah ditinggal istrinya bekerja ke luar 

negeri sebagai TKW selama empat tahun, dua tahun pertama istri 

menjadi TKW di Taiwan dan dua tahun berikutnya istri menjadi TKW di 

Hongkong. Saat ini AH tinggal bersama keluarga dan anaknya. AH 

bekerja sehari-hari sebagai serabutan, terkadang melukis, menjadi tukang 

dan saat ini sedang bekerja untuk membuat projek pom mini. Jika tidak 

ada pekerjaan, AH biasanya menghabiskan waktu bersama anaknya. 

2. Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hal yang dilakukan 

selanjutnya adalah menganalisis data temuan di lapangan. Analisis ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas hasil penelitian yang 
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telah dilakukan. Analisis data ini dilakukan dengan mengelompokkan data 

berdasarkan tema yang telah ditetukan. Analisis ini menghasilkan gambaran 

sebagai berikut: 

a. Hasil Observasi Responden 1 (T) 

Interaksi dengan Anak 

Hari, tanggal : Senin, 11 Desember 2017 
Pukul  : 16.00-16.40 WIB 
Lokasi : Rumah responden 
 
Pada saat peneliti melakukan wawancara responden T berinteraksi 
dengan anaknya. Anak ikut mendampingi sang ayah saat responden 
mengisi kuisioner sebagai data pendukung untuk penelitian ini. Sesekali 
responden menanyakan jawaban kepada anak, namun anak hanya 
menjawab “tidak tahu”. 
 
Hari, tanggal : Jumat, 22 Juni 2018 
Pukul  : 09.30-09.45 WIB 
Lokasi : Rumah responden 
 
Saat peneliti melakukan wawancara dengan anak pertama responden, 
yakni SM. Saat itu responden baru selesai keliling kampung untuk 
berjualan sayur. Setelah itu responden mengajak anak keduanya, yakni 
AM untuk berlatih mengendarai motor. Sebelum itu responden dan SM 
meminta AM untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian responden T dan 
anak keduanya AM meninggalkan rumah untuk mencari lahan luas 
supaya memudahkan proses belajar dan tidak mengganggu pengendara 
bermotor lainnya. 
 

b. Hasil Wawancara Responden 1 (T) 

Dinamika psikologis komitmen pernikahan pada responden 1 

adalah sebagai berikut: 
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1) Pernikahan 

a) Usia pernikahan 

Responden dan istrinya sudah menjalani kehidupan 

rumah tangga sejak tahun 1993. Jika dihitung, usia pernikahan T 

dan K sudah mencapai usia 24 tahun. 

R: Menikah dari 93 
P: Oh 93, berati 24 tahun ya? 
R: 24 tahun (W1, T, 474-476) 

b) Alasan menikahi istri 

Adapun alasan responden menikahi K selain karena cinta 

satu sama lain, responden memantapkan hati untuk menikahi K 

karena merasa K adalah sosok yang cantik, religius, dan mampu 

memberikan keturunan yang baik. 

R: Ya karena cinta 
P: Karena cinta? 
R: Iya (W2, T, 47-49) 

Karena itu ya cantik. Kedua ya masalah keagamaannya ada. 
Ketiga ya percaya gitu bahwa dia bisa memberikan keturunan 
yang baik (W2, T, 97-104) 
 

c) Makna sebuah pernikahan 

Responden memaknai sebuah pernikahan adalah 

kewajiban bagi laki-laki dan perempuan supaya mampu 

membangan keluarga yang baik, indah, penuh cinta dan suka 

duka bersama. 

R: Ya menurut saya pernikahan itu ya suatu kewajiban laki-laki 
dan perempuan 
P: Heem 
R: Supaya bisa membangun rumah tangga yang baik 
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P: Hemm iya, terus ada lagi gak pak? 
R: Gak ada 
P: Hemm, dalam hidup bapak pernikahan itu kayak gimana 
pak? 
R: Pernikahan itu indah 
P: Heem 
R: Indah, penuh cerita, penuh suka duka (W2, T, 27-42) 

d) Definisi cinta 

Menurut responden definisi dari cinta itu buta dan sulit 

untuk ditebak. Terkadang cinta yang sudah diperjuangkan tidak 

bisa mersama namun ada juga yang dating tanpa sengaja bisa 

menikah. 

R: Ee munurut saya cinta itu ya apa ya hehe suatu, aduh gimana 
ya hehe 
P: Hehehe 
R: Cinta itu buta. Kadang-kadang dateng sendiri kadang-
kadang 
P: Hemm, terus kenapa bisa buta gitu maksudnya gimana pak? 
R: Apa? 
P: Tadi kan bapak bilang buta ya? 
R: Iya 
P: Nah itu maksudnya gimana? 
R: Maksudnya cinta itu buta itu ya, kadang-kadang ada yang 
udah cinta gagal menikah, kadang-kadang yang gak disengaja 
gitu bisa menikah (W2, T, 54-71) 
 

e) Usaha membangun cinta 

Salah satu usaha responden untuk membangun cinta 

adalah menumbuhkan rasa percaya satu sama lain. 

Ya membangun cinta itu ya saling percaya (W2, T, 77-78) 
 

f) Berkomitmen sepenuhnya dalam pernikahan 

Responden memaparkan bahwa sepenuhnya 

berkomitmen dalam pernikahannya. Walaupun satu sama lain 
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tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pasangannya namun 

keduanya selalu memberikan rasa percaya satu sama lain. 

Sepenuhnya saya. Sepenuhnya, perbuatan dia disana saya gak 
tau kan ya saya percaya dan dia juga perbuatan saya disini dia 
itu percaya. Saya itu sepenuhnya. Biarpun ada yang ngadu juga 
gak mungkin (W2, T, 938-952) 
 

2) Istri menjadi TKW 

g) Kurun waktu ditinggal istri menjadi TKW 

K menjadi TKW di luar negeri sudah dua kali. Pertama, 

pada tahun 2008 K menjadi TKW di Oman dengan kurun waktu 

sekitar dua tahun setengah. Kedua, pada tahun 2015 K menjadi 

TKW di Libya dengan kurun waktu hampit tiga tahun. Jika 

diakumulasikan K menjadi TKW menacapai lebih dari empat 

tahun. 

Kalo ditinggal sama istri dua tahunan hampir dua tahun, 
karena berangkat kan tahun 2015, 2016 akhir, nah sekarang 
kan 2017 akhir ya, jadi ada dua tahunlah, hampir dua tahunan 
(P: Heem, terus sebelumnya udah berapa kali istri bapak ke 
luar negeri?) Udah dua kali. Yang pertama ke negara Oman (P: 
Oh, berapa tahun di Oman?) Ya dua tahun, sekarang di Libya, 
Afrika (P: Ohh, dua tahun juga?) Iya dua tahun (P: Berarti 
empat tahun kalo ditotalin ya pak?) Empat tahun kalo ditotalin 
(W1, T, 24-51) 
 
I: Berapa ya, dari 2015, Desember berangkat, kayaknya kalo 
akhir tahun ini udah tiga tahun sih, kalo akhir tahun 2018 
P: Ohh heem, ada rencana pulang gak deket-deket ini? 
I: Ada, rencananya sih bulan depan atau enggak emang, iya 
bulan depan 
P: Oh bulan depan, terus sebelumnya udah jadi TKW berapa 
kali? 
I: Sebelumnya pernah pas tahun 2008an 
P: Hemm 
I: Nah ini yang kedua kali 
P: Waktu 2008 itu berapa tahun? 
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I: Kalo itu sih kayaknya cuma dua setengah tahun deh, gak 
nyampe tiga tahun (I1, SM, 21-35) 
 

h) Alasan istri menjadi TKW 

Adapun alasan K menjadi TKW berdasarkan penuturan 

responden disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, demi 

kelangsungan hidup yang lebih baik, supaya anak-anak tidak 

merasakan seperti apa yang dirasakan ibu dan bapaknya. Kedua, 

tuntutan ekonomi, supaya anak bisa melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, terbentur hutang. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan dari informan. T menggadaikan asset 

yang dimiliki kepada orang lain, K merasa asset tersebut 

peninggalan dari orangtua T maka harus diambil kembali. Untuk 

mengambil alih asset tersebut membutuhkan biaya tidak sedikit, 

maka dari itu K memutuskan untuk pergi menjadi TKW. 

Iya dia juga mungkin istri saya juga berpikirnya ya kalo kerja 
disini aja mungkin gak keuber. Jadi masalah ekonominya ya ya 
gimana sih kebentur sama keadaan, buat ya mungkin istri saya 
berpikirnya biar anak-anak saya sukses gitu jangan sampe 
seperti dirinya, jangan sampe seperti bapak ibunya, udah si de 
(P: Berarti demi kesejahteraan anak gitu ya?) Iya (P: Menjadi 
lebih baik dari orang tua) Iya demi kesuksesan anak-anak (W1, 
T, 332-351) 
 
Tapi sekarang kan dia di luar negeri karena ketuntut ekonomi. 
Di sini gak bisa mencukupi saya mencari nafkah, mencari 
kelebihan gak bisa. Jadi makanya dia pergi ke luar negeri untuk 
membantu biaya anaknya kuliah (W2, T, 118-127) 
 
Soalnya waktu itu kan ya kebentur hutang, kalo usaha di sini aja 
saya sendiri mungkin gak mungkin gak mungkin kebayar gitu. 
Ya akhirnya dia memutuskan dan saya juga mengizinkan pergi 
ke luar negeri, ke Oman waktu itu, sekitar dua tahun ya 
alhamdulillah selamat sampe sini lagi. Bisa ketem ketem 
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ketembusan gitu ketempu kebayar hutang (P: Iya iya, berarti 
alasan ibu ke luar negeri karena faktor ekonomi itu?) ya (W2, 
T, 142-174) 
 
Jadi waktu itu tuh emang sebenernya ayah saya tuh punya 
sawah ya. Tapi karena kebutuhan ini dan itu sawahnya kan 
digadaikan. Sedangkan ibu saya tuh merasa sayang gitu punya 
sawah sedikit tapi digadaikan ke orang lain. Jadi ibu saya tuh 
berpikir juga selain mau menebus dari orang mengadaikan itu 
ingin membiayai kuliah saya juga, terus adik saya juga harus 
sekolah SMP, SMA gitu, jadi ya udah lah ee coba deh ke luar 
negeri gitu, ke luar negeri lagi gitu (I1, SM, 39-154) 
 

i) Penghasilan istri 

Penghasilang K saat ini mencapai 200 dollar per bulan, 

jika dirupiahkan kurang lebih Rp. 2.600.000,00 tergantung naik 

turunnya kurs dollar. 

Ya sekarang gajinya kan 200 dolar (P: Dolar mana pak?) Dolar 
dolar Amerika, dua juta enam ratus ya tergantung dolarnya sih 
turun naiknya. Tapi yang udah-udah itu kirim-kirim tuh sa satu 
juta dua ratus, satu dolar dua belas. Berarti dua juta enam ratus 
sebulan (P: Hemm, dua juta enam ratus sebulan? Terus dikirim 
ke Indonesianya berapa pak?) Ya nyampe sini dua juta enam 
ratus (P: Tiap bulan itu pak?) Tiap bulan, tapi kalo dolar kan 
kadang-kadang naik, kadang-kadang turun (P: Iya, tergantung 
kurs dolarnya ya?) Tergantung kursnya (P: Heem. Tapi tiap 
bulan sekitar itu ya 200 dolar itu yang dikirim ke Indonesia?) 
Iya, kecil, kecil gajinya (W2, T, 344-380) 
 

j) Istri menjadi TKW atas keinginan kedua belah pihak 

Keinginan K yang cukup besar untuk bekerja menjadi 

TKW didukung oleh responden. Berdasarkan pernyataan 

informan, K memiliki keinginan tersebut dan diizinkan pergi 

oleh T walaupun awalnya tidak diizinkan oleh SM selaku anak 

pertama. 
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Kalo keinginan ya keinginan ya ya keinginan berdua (W2, T, 
139-140) 
 
Heem, keinginan ibu sendiri. Jadi emang enggak sih awalnya 
awalnya bapak mengizinin tapi sama saya tuh enggak diizinin 
(I1, SM, 136-154) 
 

k) Alasan mengizinkan istri menjadi TKW 

Berdasarkan penuturan responden dan informan, alasan 

T mengiinkan K menjadi TKW karena untuk melunasi hutang 

untung menebus asset peninggalan orangtua T. 

Ya itu, tadi saya jelasin, apa ya kebentur hutang itu (W2, T, 
192-194) 
 
Ya karena itu juga sih alasan faktornya mah. Ingin melunasi 
hutang gitu (I1, SM, 136-154) 
 

l) Keterpaksaan mengizinkan istri menjadi TKW 

Responden menyatakan bahwa mengizinkan istri 

menjadi TKW dengan rasa terpaksa. 

P: Heem, berarti pas ngizinin itu sedikit terpaksa atau gimana 
pak? 
R: Terpaksa (W2, T, 214) 
 

m) Perasaan pertama kali ditinggal istri menjadi TKW 

Pertama ditinggal istri menjadi TKW responden merasa 

sedih karena menjalankan peran ganda, mulai dari mengurus 

anak hingga mencuci baju sendiri. 

Ya awalnya sedih yang awal pertama tuh. Sedih, ngurus anak 
sendiri, nyuci baju sendiri hehe. Ya kesel juga sih. Saya yang 
ngizinin akhirnya ya gimana sih (W2, T, 200-210) 
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n) Hal yang mengganjal ketika istri menjadi TKW 

Setelah istri pergi menjadi TKW, responden merasa ada 

hal yang mengganjal, terutama tidak ada yang membantu 

membereskan sayur setelah jualan keliling. 

P: Hehe. Terus setelah istri bapak kerja di luar negeri kira-kira 
ada hal yang mengganjal bapak sebagai suami atau sebagai 
ayah gitu gak pak? Kayak ada hal-hal yang mengganjal 
misalkan 
R: Ya ada sih 
P: Bisa diceritakan pak? 
R: Ya semenjak istri ke luar negeri gak ada ya 
P: Hemm, heem 
R: Biasanya kan kalo istri di sini kan kalo abis jualan ya dia 
yang dia yang beresin 
P: Heem 
R: Dia yang ngerapihin 
P: Iya 
R: Ya gimana ya orang istrinya gak ada  
P: Iya 
R: Kerjain sendiri 
P: Berarti kalo ada istri tuh lebih terbantu pekerjaan di sini 
kayak gitu ya pak? 
R: Iya (W2, T, 388-406) 
 

o) Harapan ketika istri pulang 

Responden memiliki dua harapan terhadap K setelah 

pulang dari luar negeri nanti. Pertama, responden berharap 

bahwa K selamat hingga pulang ke rumah. Kedua, responden 

berharap K tidak pergi untuk bekerja menjadi TKW lagi untuk 

yang ketiga kalinya. Jika istri meminta izin untuk pergi lagi T 

mennyatakan tidak akan mengizinkannya. 

Kalo saya sih ya saya harapkan itu ya mungkin kalo masalah 
materi itu ya kan udah biasa gitu ya. Ya namanya juga kerja di 
luar negeri sampe dua tahun kan. Yang saya harapkan itu dia 
semoga selamat aja dari dia pergi nyampe dia dateng gitu. Yang 
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saya harapkan selamat gitu, gak neko-neko kayak orang dapet 
uang banyak apa tapi yang penting saya selamat. Yang penting 
kan tujuan saya kan dia pergi dengan selamat dateng juga 
harus selamat. Kalo masalah gaji-gaji mah ya mungkin udah 
abis sama anaknya. (P: Kalo harapan lain untuk keluarga 
bapak gitu kalo ibu pulang berarti lebih gini lebih gitu kayak 
gitu atau gimana?) Ya kalo intinya sih ya ya jangan sampe 
jangan sampe terulang lagi lah hehe. Hehehe, misalnya gimana 
orang ngidupin ngurusin anak sendiri, dua peran diambil. 
Jangan sampe lah udah cukup dua kali aja gitu (W1, T, 413-
455) 
 
Ya harapannya sih kalo udah pulang ya jangan sampe terulang 
lagi hehe. Jangan sampe terulang lagi dia pergi lagi. Udah saya 
gak izinin pokoknya, udah cape saya. (P: Hehe, berarti nanti 
gak diizinin ya pak kalo keluar lagi?) Enggak, enggak diizinin 
udah cape saya ngurusin anak sendiri nyuci baju sendiri (W2, 
T, 1150-1163) 
 

p) Usaha yang dilakukan supaya istri tidak menjadi TKW lagi 

Adapun usaha yang dilakukan responden supaya K tidak 

pergi menjadi TKW lagi adalah mencoba membangun usaha 

bersama. Responden tetap berjualan sayur dan istri berjualan 

kue untuk mengisi ke warung-warung. 

R: Usaha saya itu 
P: Hemm berarti 
R: Jangan seperti ini aja, kalo dia kembali tuh saya membangun 
masa depannya tuh misalnya dia mau nitip dagang sama temen 
saya apa gitu, ya punya usaha 
P: Hemm 
R: Dia gak terlalu nentuin sama suaminya  
P: Hemm, berarti harapan bapak kalo istri bapak ke sini istri 
bapak kerja di sini sama-sama berusaha wirausaha gitu ya pak? 
R: Iya sama-sama usaha 
P: Berarti lebih ngisi ke warung-warung kayak gitu? 
R: Iya, punya aktivitas kesibukan 
P: Hemm heem heem, kue berarti ya pak, ngisi kue 
R: Iya 
P: Kue-kue kayak gitu 
R: Bikin kue 
P: Ohh, ibu pinter masak ya pak hehe 
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R: Hehe 
P: Suka bikin kue-kue gitu ya? 
R: Iya, bikin donat, bikin cireng (W2, T, 1114-1142) 
 

q) Pandangan terhadap suami yang menikah lagi ketika istri 

bekerja menjadi TKW 

Menurut responden, suami yang istrinya menjadi TKW 

lalu menikah lagi disebabkan tidak adanya rasa percaya satu 

sama lain. Sehingga mudah mudah diadu domba orang lain. 

Selain itu, dalam hubungan tersebut terlalu dibebaskan satu 

sama lain sehingga memudahkan pihak ketiga masuk dalam 

kehidupan rumah tangga. 

Kalo menurut saya itu kalo yang istrinya keluar suaminya kawin 
lagi ditinggal istrinya ke luar negeri. Kalo menurut saya itu satu 
mungkin gak ada rasa percaya diri. Kedua ada informasi pihak 
ketiga, informasi yang ngadu. Ketiganya terlalu bebas dikasih 
hubungan gitu sama istrinya sama suami (W2, T, 578-595) 
 

r) Cara mengontrol diri ketika merindukan istri 

Rasa rindu yang dimiliki untuk istri biasanya dialihkan 

reponden pada aktivitas, seperti persiapan jualan, belanja sayur 

ke pasar, membungkus sayuran, jualan keliling hingga tertidur 

setelah jualan. Sehingga tidak terlalu fokus memikirkan istri. 

R: Ya kan ada aktivitas jadi gak terlalu mikirin dia 
P: Hemm gitu ya pak? 
R: Heem, kalo gak ada aktivitas ya tetep aja berpikiran yang 
macem-macem yang lain, gak ada istri, anak minta jajan apa 
P: Hemm, berarti kalo lagi kangen sama istri gitu dialihkan ke 
aktivitas lain gitu ya pak? 
R: Iya 
P: Jualan gitu 
R: Jualan 
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P: Hemm, kalo misalkan kangennya malem gitu pak? Tiba-tiba 
mau tidur gitu kangen hehe 
R: Ya abis jualan tidur, ini juga kan bangun tidur 
P: Heem 
R: Ya paling bangun kalo gak ada yang bangunin tuh mahrib 
P: Hemm 
R: Maghrib, belanja ke pasar 
P: Heem 
R: Pulang dari pasar bungkusin 
P: Ohh 
R: Tidur lagi udah selesai 
P: Pagi jualan 
R: Jam 2 bangun, iya, jadi gak terlalu fokus 
P: Oh iya ya, berarti dialihkan ke aktivitas jualan ini ya pak? 
R: Aktivitas 
P: Mulai dari ke pasar, bungkusin, sampe jualin gitu ya 
R: Heem, jadi gak terlalu mikirin dia (W2, T, 664-701) 
 

3) Komunikasi 

a) Komunikasi via telepon 

- Selalu mengangkat telepon dari istri 

Setiap kali ada telepon dari istri, responden selalu 

mengangkat telepon tersebut. 

Ya saya angkat. Pasti diangkat (W1, T, 1076-1078) 
 

- Durasi komunikasi via telepon 

Durasi komunikasi antar responden dengan K 

maksimal 30 menit karena ada beberapa penghambat 

komunikasi yang menuntut K dan responden atau anak 

tidak bisa berlama-lama dalam komunikasi. 

Durasinya paling ya setengah jam itu paling lama, kan 
dibatesin (W1, T, 1119-1121) 
 
Da gak lama telponan juga paling lama itu sekitar 30 
menitan soalnya kan di sananya juga mungkin gak bisa 
telponan terus karena ibu sayanya juga gak ngerti gitu gak 
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nge gak ngerti HP lah. Jadi kalo misalkan telpon tuh kalo 
ada ada yang punya HP aja di sananya  (I1, SM, 172-235) 
 

- Cara menghabiskan waktu bersama istri via telepon 

Ketika istri menelpon, biasanya responden dan istri 

saling bercerita, terutama jika ada hal-hal yang perluuntuk 

disampaikan. 

P: Nah itu gimana sih cara menghabiskan waktu bersama 
kal lagi telpon kayak gitu pak? 
R: Ya curhat 
P: Hemm, lebih ke cerita-cerita kayak gitu ya? 
R: Heem, tapi ya gak seperti orang-orang lain ya ditinggal 
istrinya kalo nelpon sampe berjam-jam 
P: Heem hehe 
R: Saya mah seperlunya aja (W2, T, 1497-1505) 
 

b) Cara berkomunikasi dengan istri 

Berdasarkan penurutan responden dan informan, 

biasanya T dan SM berkomunikasi dengan T melalui media 

sosial seperti whatsapp dan facebook. Namun, terkadang 

langsung menggunakan panggilan manual pada handphone. 

Ya kalo masalah itu mah masalah komunikasi ya. Sekarang kan 
udah canggih gitu ya, perantaranya ada HP ya whatsapp (W1, 
T, 59-64) 
 
Jadi kita teh berkomunikasi lewat facebook, kita tuh berteman di 
facebook. Sebenernya ibu aku ibu saya juga enggak bisa 
facebook-an gitu, tapi ada anaknya di sana tuh, anaknya 
majikannya gitu punya facebook. Jadi kita tuh kalo komunikasi 
tuh lewat facebook. Dulu sempet punya nomor telponnya tapi 
kan kalo pake nomor telpon harus pake pulsa ya, nah pulsanya 
itu lumayan lah kalo buat nelpon ke luar negeri harus pake 
kode-kode, jadi ya udah lah ee kalo pake kuota kan kita gak tau 
ya habisnya berapa (I1, SM, 172-235) 
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c) Kondisi yang mendorong untuk komunikasi 

Kondisi yang biasa mendorong K menghubungi T ketika 

K sudah terlihat sedih dan kurang semangat dalam bekerja maka 

majikannya meminta K untuk menghubungi keluarganya yang 

ada di Indonesia. 

Kalo masalah hubungi istri kalo saya sih belum pernah ya, 
belum pernah. Tapi kalo dis kalo di sana yang hubungi saya, 
kalo istri saya hubungi saya itu ya kalo keliatannya sama 
majikannya keliatannya sedih dia suruh nelpon (W1, T, 84-92) 
 

d) Frekuensi komunikasi dengan istri 

Adapun frekuensi komunikasi yang dilakukan oleh 

responden dan istrinya biasanya dalam kurun waktu satu bulan 

sekali atau satu bulan dua kali. 

Iya suruh ngubungi, ya gak tentu sih kadang-kadang setengah 
bulan, sebulan, kadang-kadang seminggu dua kali (W1, T, 94-
98) 
 

e) Cara menghabiskan waktu bersama istri 

Cara responden menghabiskan waktu bersama istri 

biasanya lebih sering di rumah untuk sekedar mengobrol atau 

bercerita satu sama lain, hingga mengingat kenangan-kenangan 

yang telah dilewati bersama dalam menjalani kehidupan 

berumah tangga selama kurang lebih 24 tahun. 

Ya kalo yang dulu-dulu sih ya di rumah aja gitu gak neko-neko 
sama orang-orang lain. (W1, T, 363-394) 
 
P: Terus misal bapak sama istri bapak tuh suka ngobrol bareng 
misalkan mengenang masa-masa lalu hehe 
R: Hehe 
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P: Dari semenjak sebelum punya anak sampe sekarang 24 tahun 
menikah kayak gitu pak walaupun dalam keadaan jauh 
R: Pasti, pasti saya cerita gitu 
P: Hemm, gimana tuh pak? Hehe 
R: Ya cerita ngobrol gimana, biar dia seneng gitu 
P: Hemm hehe 
R: Tapi ya ujung-ujungnya awas ya kamu jangan berpikir 
masalah itu, kamu kan jauh 
P: Heem hehe 
R: Hehehe 
P: Iya iya, kalo deket gitu juga 
R: Kalo deket ya pasti cerita 
P: Hemm 
R: Setiap tahunnya tuh cerita kenangan-kenangan yang 
istimewa gitu (W1, T, 1183-1200) 
 

f) Penghambat komunikasi 

Responden menyatakan terdapat hambatan dalam 

berkomunikasi dengan istri, yaitu istri tidak memegang 

handphone secara langsung. Sehingga dalam berkomunikasi 

responden hanya menunggu istrinya menghubungi dirinya atau 

anaknya. 

R: Masalahnya gimana ya kalo nelpon dari sini ke sana itu gak 
bisa 
P: Oh, kenapa pak? 
R: HPnya apa HPnya dibawa majikannya 
P: Oh iya ya 
R: Jadi gak bebas disananya gitu 
P: Oh gitu 
R: Gak pegang HP sendiri 
P: Berarti disini bapak nunggu dihubungi istri ya? 
R: Iya nunggu aja (W1, T, 102-114) 
 
Terus kalo sama ibu mah jadi pas awal berangkat tuh ibu tuh 
bawa HP tapi kata si manajemen pihak TKWnya itu gak 
diperbolehkan bawa HP, jadi HPnya itu disimpan kan sama 
manajemen di sana (I1, SM,172-235) 
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g) Mengkomunikasikan perkembangan anak kepada istri 

Salah satu yang dibahas ketika responden berkomunikasi 

dengan istrinya adalah membahas perkembangan anak-anak. 

Ya sering, kalo nelpon misalnya pas dianya ada tak liatin video 
call gitu “Bagus ini anaknya gemuk”. Gemuk biarpun gak ada 
istri juga (W1, T, 245-253) 
 

h) Menceritakan masalah pengasuhan kepada istri 

Ketika responden mengalami kendala dalam pengasuhan, 

biasanya K memiliki firasat dan langsung menelpon responden 

untuk membicarakan hal tersebut. 

Cerita, tapi ya pengasuhan dia tuh kalo di sini sayanya pusing 
dan sayanya kesel dia pasti terasa disana langsung dia nelpon, 
terasa dia. Di sini saya ada masalah dia terasa disana, saya 
ceritain (W1, T, 815-827) 
 

i) Istri tidak pernah menceritakan masalah yang dihadapi 

Ketika komunikasi, K jarang mengceritakan masalah 

yang dihadapi. Akan tetapi, K lebih sering menanyakan kondisi 

di Indramayu kepada responden. 

P: Heem, biasanya istri juga suka cerita masalah yang disana 
juga pak? 
R: Gak pernah 
P: Oh gak pernah 
R: Belum pernah 
P: Berarti istri lebih menanyakan kondisi-kondisi disini? 
R: Kondisi disini heem (W1, T, 1082-1087) 
 

j) Hal yang biasa diceritakan istri 

Hal yang biasa diceritakan K kepada responden ketika 

komunikasi adalah kendala pekerjaan yang dihadapi, seperti 

anak yang di asuh sulit diatur. 



58 
 

	
 

P: Heem, terus kan kalo di sini ada masalah bapak kan cerita ke 
istri bapak gitu ya. Istri bapak suka cerita juga enggak kesini? 
R: Ya suka 
P: Hemm 
R: Kalo biasanya kan kadang-kadang kan kalo yang udah-udah 
itu kalo istri ada masalah itu anaknya dianya anaknya 
majikannya bandel 
P: Hemm heem 
R: Minta kiriman minta kiriman uang gak dikasih 
P: Hemm hehe. Terus bapak suka menanyakan ibu di sana lagi 
ada masalah gak kayak gitu gak pak? 
R: Ya ada sih, ya nanya sering setiap nelepon juga kan curhat 
juga ada 
P: Hemm, terus ibunya kalo ada masalah cerita kayak gitu? 
R: Cerita (W2, T, 706-725) 
 

k) Terbuka kepada istri 

Responden lebih suka terus terang dengan apa yang 

dirasakannya kepada K, terutama berkaitan dengan emosi 

negatif. 

Ya itu masalahnya kalo kesel tuh terus terang aja (W1, T, 843-
844) 
 

4) Pemenuhan kebutuhan 

a) Cara mengalihkan kebutuhan seksual 

Hal yang dilakukan oleh responden ketika terbesit 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan pasangan 

biasanya responden menahan diri atau dialihkan dengan mencari 

teman berbincang supaya tidak terlalu fokus dengan keinginan 

tersebut. 

Ya gimana lagi ya, ya diem aja gitu hehehe, kalo masalah itu 
mah abis jauh sih. Paling ya sharing-sharing sama temen-temen 
keluar gitu. Maksudnya ngumpul-ngumpul biar enggak biar 
enggak inget gitu (P: Oh berarti cari pelampiasan lain, misal 
main sama temen kayak gitu?) Iya, iya kayak gitu. Nyari temen 
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maksudnya ngobrol-ngobrol sama sama temen-temen gitu biar 
gak gak inget gitu (W1, T, 123-141) 
 

b) Mengontrol kebutuhan seksual 

Usaha yang dilakukan oleh responden untuk mengontrol 

kebutuhan biologis yang seharusnya dilakukan bersama istri 

adalah dengan menahan diri untuk tidak melakukannya. 

Kalo butuhan masalah suami istri ya gimana ya hehehe, ya saya 
tahan aja gitu hehehe (W1, T, 1018-1021) 
 

c) Aktivitas pengalihan perhatian 

Responden memaparkan bahwa dirinya jarang terbesit 

pikiran yang kurang baik karena ada aktivitas dan kesibukan 

jualan untuk mengalihkan pikiran tersebut. Sedangkan rekan 

lainnya yang memiliki latar belakang yang sama, yaitu istrinya 

menjadi TKW di luar negeri sering melamun karena tidak ada 

aktivitas yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian. 

Iya, kalo saya kan ada yang dihibur, ada yang menghibur. 
Punya kesibukan, kalo dia gak punya kesibukan, dia kan sering 
merenunglah apa, ya saya kan pagi jualan, malam belanja, 
hehe. Jadi gak kepikiran kesana, gak kepikiran yang macem-
macem gitu (W1, T, 519-536) 
 

d) Kualitas pemenuhan kebutuhan 

Menurut responden pemenuhan kebutuhan yang 

dirasakan sudah cukup baik karena pemenuhan kebutuhan di 

Indramayu sudah cukup memenuhi dan keadaan yang dihadapi 

tidak terlalu susah. Pemenuhan kebutuhan tersebut menyangkut 

kebutuhan afeksi, emosi, rasa aman hingga finansial. 



60 
 

	
 

Ya kalo cukup yaa kurang ya, mending baik ya. Kalo kurang 
baik ya emang di sini ya maksudnya gak terlalu maksudnya gak 
terlalu susah gitu. Ya baik gitu, kalo cukup baik kan ya namanya 
juga kan ditinggal istri cukup baik cukup baik baik gitu (W1, T, 
680-693) 
 

5) Rasa percaya 

a) Rasa percaya satu sama lain 

Rasa percaya merupakan sebuah kunci dalam suatu 

hubungan, terlebih hubungan jarak jauh. Responden dan istrinya 

memberikan rasa percaya satu sama lain dalam ikatan 

pernikahannya. Responden dan K tidak mudah percaya dengan 

apa yang disampaikan oleh orang lain sebelum responden atau K 

melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sudah 

dilakukan oleh pasangannya. Rasa percaya yang diberikan satu 

sama lain membuat responden merasa sempurna dalam 

menjalani hubungan tersebut. 

Ya kalo masalah saling percaya sih ya ya saya percaya sama 
istri saya ya dia pun percaya sama istri saya eh sama saya. Jadi 
gimana yaa, yang penting ya apa ya, ya saling percaya aja gitu, 
masalah itu (W1, T, 157-176) 
 
Nikah udah 24 tahun saling percaya. Gak ada masalah ini itu, 
biarpun dia ada yang pihak ketiga gitu dia ya ya gak di gak 
denger, walaupun ada dari pihak ketiga, puas saya. (P: 
Maksudnya pihak ketiga itu gimana pak?) Ya maksudnya ada 
pihak ketiga ada yang ngomong ada yang ngomong gitu 
maksudnya ada yang bentur gitu, bentur “Itu gak bener itu gak 
bener” (P: Oh, omongan orang lain gitu?) Omongan orang 
lain, ya dia itu gak percaya kalo gak melihat sendiri, kalo istri 
saya begitu. (P: Iya, berarti udah mendekati ideal gitu ya pak?) 
Iya (P: Yang bapak maksud sempurna itu gimana maksudnya 
hubungan bapak?) Ya yang maksud saya sempurna itu ya kalo 
sama istri saya misal satu, istri saya percaya sama saya, saya 
juga percaya sama istri saya gitu. Yang kedua, dia gak mau 
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degar kata-kata dari orang lain sebelum dia melihat sendiri. 
Jadi apa ya, dia percaya saya percaya makanya saya sempurna 
gitu sama istri saya itu (P: Heem, intinya percaya satu sama 
lain ya) Iya satu sama lain percaya (W1, T, 556-608) 
 
- Tidak pernah berpikiran macam-macam 

Responden tidak pernah berpikiran buruk terhadap 

istrinya. Responden merasa dirinya tidak mengetahui apa 

yang dilakukan K di negeri orang dan K pun tidak 

mengetahui apa yang dilakukan T di Indramayu. Sehingga 

mereka hanya bisa memberikan rasa percaya satu sama lain. 

Gak pernah saya berpikir macem-macem, maksudnya 
saling percaya aja dia ya disana gak tau kan, saya disini 
dia gak tau. Tapi ya saling percaya gitu setiap bulan kan 
lewat telpon gitu. Gimana nanyain kabar apa yang di sana, 
yang di sini, anak, orangtuanya dia. Ya berpikiran salah itu 
gak ada sih (W2, T, 427-441) 

 
b) Keterikatan dengan istri 

Responden memiliki hubungan dengan istri yang 

membuat keterikatan satu sama lain. Responden menceritakan 

bahwa K dan dirinya sama-sama orang dari keluarga yang 

sederhana. Sehingga setelah menikah merasa terikat karena 

memulai kehidupan bersama dari awal. Selain itu, K merupakan 

sosok istri yang sering diajak sharing atau diskusi satu sama 

lain. Sehingga membuat ketergantungan satu sama lain pun 

semakin tinggi. 

Ya, ya begitu namanya juga suami istri kan ya pasti. Biarpun 
dia orang gak punya, saya orang gak punya, tapi kalo udah 
udah jadi satu mah ya pasti.	(P: Berarti saling merasa memiliki 
satu sama lain?) Iya saling memiliki (W1, T, 1211-1223) 
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R: Ya sangat terikat sekali 
P: Iya, bisa diceritakan pak? 
R: Sangat terikat sekali sih misalnya, gimana ya hehe 
P: Hehe 
R: Ee kalo ada istri bisa ya bisa sharing (W2, T, 820-832) 
 

c) Betuk dari rasa percaya 

Adapun bentuk rasa percaya yang diberikan adalah tidak 

mudah mempercayai pernyataan dan hasutan orang lain. Banyak 

pihak ketiga yang mengadu domba T dan K dengan pernyataan 

kurang baik hingga hasutan untuk menghancurkan hubungan, 

namun responden dan istri tidak mempedulikan hal tersebut. T 

dan K tidak mudah percaya sebelum akhirnya apa yang 

disampaikan orang lain dilihat secara nyata oleh dirinya sendiri. 

P: Bisa diberi contoh gak pak gimana cara bapak mempercayai 
istri bapak atau istri bapak mempercayai bapak disini kayak 
gitu? 
R: Masalah contoh ya? 
P: Iya 
R: Ya gimana ya enggak ya maksudnya jauh ya 
P: Heem 
R: Ya kalo nelpon-nelpon ya saling percaya sih 
P: Hemm 
R: Ya dianya biarpun ada tembusan dari keluarganya pihak istri 
saya misalnya “suami kamu itu gak bener” apa ya percaya gitu 
P: Heem 
R: Ya gak gak apa 
P: Gak mudah terpercaya omongan orang lain? 
R: Iya gak percaya 
P: Oh iya 
R: Kalo masalah itu sih (W1, T, 187-200) 

 
Ya ya waktu istri saya di sini juga kalo ada pihak ketiga itu ya 
dia gak tanggapin, ada yang jelek-jelekin saya. Waktu kemaren 
kan pas saya lagi kerja waktu pulang kemaren itu ya dia cuek 
aja gimana sih, gak gak selalu gak selalu diperhatiin kalo ada 
main tetangga sini terus bilang “Kad, waktu kamu di luar itu 
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begini begini begini”. Ya ditanggapi aja gitu kan soalnya gak 
keliatan. Kalo istri saya itu sifatnya begitu, kalo gak liat mata 
kepala dia sendiri dia gak percaya sama orang lain, kecuali dia 
itu liat mata kepala dia sendiri ya baru (W2, T, 849-874) 
 

6) Peran sebagai suami dan ayah 

a) Megajarkan anak untuk mandiri 

Responden mengajarkan anaknya untuk mandiri mulai 

dari hal-hal sederhana, seperti setelah anak selasai makan, 

responden meminta anak untuk mencuci alat makan yang telah 

selesau digunakannya sendiri. 

Kalo pembagian peran sih ya ya namanya anak kecil ya paling 
diatur disuruh. “Akbar nyuci baju, Akbar nyuci piring”. Kalo 
makan kan ya kadang-kadang ada yang ngasih saudaranya, ada 
yang ngasih Uwanya, ada yang ngurusin kalo makan, kalo 
makan ada yang ngurusin, itu kalo masalah peran nyuci baju 
apa ya saya juga sih sewaktu-waktu. Ya abis sekolah ini suruh 
nyuci piring “Abis makan nyuci piring, Bar!”	(W1, T, 217-235) 
 

b) Rasa bangga memiliki anak mandiri 

Semenjak 2013 anak responden yang pertama 

menjalankan studi lebih lanjut di salah satu PTN di Bandung 

dengan mengajukan beasiswa. Semenjak kuliah hingga saat ini 

sudah bekerja, anak pertama responden hampir tidak pernah 

menyusahkan orangtuanya baik dari segi finansial maupun 

permasalahan sosial yang dihadapi anaknya. Responden merasa 

salut dan bangga dengan pribadi yang ada dalam diri anak 

pertamanya. 

Ya maksudnya biarpun waktu kemaren masih kuliah juga jarang 
dia minta sama saya “Pak nyilih duit saya perlu ini” jarang (P: 
Hemm, kalo minta sama ibunya langsung atau gimana?) Sama 
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ibunya juga jarang. Ya itu, ya saya juga salut sih sama Mudaim, 
salut saya yang termasuknya laki-laki juga salut. (P: Heem, 
kenapa itu pak kalo boleh diceritain?) Salut, bangga saya punya 
anak Mudaim terus terang aja ya, masalahnya satu belum 
pernah ngerepotin orang tua, ada permasalahan dia dipecahin 
sendiri, bangga saya sama Mudaim. (P: Oh iya, beasiswa ya 
Teh Daim tuh ya?) Iya, ya biarpun beasiswa juga kalo orang 
kalo anak yang tidak mandiri kan belum tentu cukup untuk 
biaya hidup, tapi dia itu ya jarang minta uang tiap bulannya, 
“Pak, kirimin duit” “Pak, minta duit” jarang. Kalo yang kecil 
ya tiap hari. (P: Hehehe, soalnya dari masih kuliah juga Teh 
Daim juga udah mulai ngeles-ngelesin anak orang gitu ya kalo 
Teh Daim?) Iya, bisa cari, bisa cari biaya hidup sendiri (W2, T, 
1422-1467) 

 
c) Melindungi anak dari pergaulan yang kurang baik 

Peran sebagai bapak salah satunya melindungi anak, 

terutama dari pergaulan yang kurang baik. Responden 

menerapkan hal tersebut kepada anak keduanya, terlebih anak 

keduanya sedang menjalani fase peralihan dari anak-anak 

menuju dewasa atau biasa yang disebut fase remaja. 

Kalo cara mengasuh anak paling ya saya awas-awasi 
maksudnya “Bar kamu jangan main ke jalan,” “Bar kamu 
jangan main ke jangan main ke jangan main sama anak-anak 
gak bener gitu”. Kan abis sekolah saya dateng, maksudnya dia 
sekolah saya abis jualan kan dateng. Saya tengok gimana 
keadaan di sekolah, gimana ya secara berteman gitu. kalo 
misalnya dia berteman gak baik ya saya tegur, kalo misalnya 
dia sekolah gak masuk saya tegur, gitu aja. Cara peran ngasuh 
anak kan udah gede hehe (W1, T, 268-292) 
 

d) Menafkahi anak 

Responden menjalankan perannya sebagai kepala 

keluarga, yaitu menafkahi keluarga, terutama ketika anak di kota 

rantau merasa kekurangan. Selain itu, berdasarkan penuturan 
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informan biaya hidup anak keduanya yang tinggal bersama di 

Indramayu pun ditanggung oleh responden. 

Saya sih kalo di Sarifahnya kurang ya saya kasih secepatnya 
(W1, T, 885-886) 
 
Bapak saya sama adik saya tapi bapak saya menafkahi adik 
saya sih (I1, SM, 268-276) 
 

e) Melampiaskan kemarahan 

Ketika responden merasakan emosi negatif biasanya 

dilampiaskan dengan kemarahan kepada anak-anak karena 

responden tidak bisa menghubungi istrinya. 

R: Kalo masalah itu ya ya paling melampiaskan sama anak-
anak aja 
P: Hemm, contohnya gimana pak? 
R: Contohnya marahin sama anak-anak 
P: Ohh, lebih marah ke anak ya? 
R: Iya, abis ya alasannya gimana ya kalo anak disuruh ini gak 
mau disuruh ini gak mau ya nanti saya marahin 
P: Hemm hehe gitu 
R: Abis kalo mau hubungi sana kan jauh 
P: Heem 
R: Gak bisa hubungi (W1, T, 659-674) 
 

f) Dinamika menjalani peran ganda 

- Proses menjalani peran ganda 

Awal ditinggal istri menjadi TKW responden 

merasa kerepotan dengan peran ganda yang dihadapi. 

Namun, sering berjalannya waktu responden sudah mulai 

terbiasa untuk menjalankan peran ganda tersebut dengan 

enjoy. 

Ya mengatur peran istri sama peran suami jadi satu ya. Ya 
peran istri masak, dapur, nyuci baju, peran suami mencari 
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nafkah jadi satu. Ya saya jelasin ya susah juga sih 
jelasinnya hehe soalnya udah jadi satu. Enjoy aja sih, 
waktu kemaren-kemaren itu waktu pertama ditinggal istri 
tuh ya repot (P: Ngerasa kerepotan ya pak?) Iya tapi 
sekarang ya dijalanin aja (P: Udah biasa soalnya ya pak?) 
Udah biasa. Kalo ada apa ya ada kesibukan, saya sibuk 
sekali misalnya, saya ingin main ke temen, kerjaan di 
rumah enggak banyak, tak titipin sama uwa saya. Suruh 
masakin, saya pengen main mungkin gak pulang. Ngasuh 
anaknya saya titipin kalo saya gak ada (P: Saudara bapak 
kebanyakan perempuan ya?) Perempuan dua, laki-laki dua, 
tiga sama saya (P: Ohh heem heem, yang disini berarti 
siapa pak?) Saudara yang tertua (P: Laki-laki atau 
perempuan?) Perempuan (P: Hemm, berarti Akbar kalo 
ada apa-apa ke uwanya yang itu?) Iya, kalo Sarifah sih 
udah gede hehe (W2, T, 1338-1385) 
 

- Kepuasan menjalani peran ganda 

Menurut responden dalam menjalani peran ganda 

tersebut ia merasa puas karena bagaimana pun memang 

harus dijalani karena hal tersebut merupakan konsekuensi 

dari keputusan yang telah diputuskan bersama. 

Ya hehe, kalo dibilang puas ya mungkin ya puas ya karena 
hidup sendiri ngurusin anak gitu, tapi ya gimana sih orang 
terbentur sama keadaan (W1, T, 325-330) 
 

g) Merahasiakan privasi keluarga 

Sebagai kepala keluarga sudah seharusnya menjaga 

privasi keluarga. Responden jarang menceritakan masalah 

keluarganya kepada orang lain. Namun, responden biasa 

bercerita kepada istri dan anaknya karena mereka bagian dari 

keluarga inti dan mendiskusikan untuk penyelesaiaan masalah 

yang dihadapi saat itu. 



67 
 

	
 

Kalo masalah sama anak saya cerita sama anak saya sering ya. 
Nah tapi kalo sama keluarga saya belum pernah soalnya saya 
jaga rahasia keluarga saya. Tapi kalo sama anak namanya satu 
keluarga dia harus tau (W1, T, 964-977) 
 

7) Pandangan terhadap keluarga 

a) Merasa keluarga belum ideal 

Sebuah keluarga memiliki standar idealnya masing-

masing, termasuk keluarga responden T. Ada banyak hal yang 

mempengaruhi ideal tidaknya sebuah keluarga. Responden T 

menyatakan bahwa keluarga yang saat ini dijalani melum ideal. 

P: Menurut bapak keluarga bapak udah ideal belum sih? 
R: Belum, belum terus terang aja (W2, T, 1568) 
 

b) Alasan keluarga belum ideal 

Adapun alasan responden menganggap keluarganya 

belum ideal karena anggota keluarga seperti hidup mencari 

nafkah sendiri-sendiri dan tidak tinggal pada satu atap. 

Pernyataan tersebut didukung oleh informan bahwa keluarganya 

saat ini seperti menjalani kehidupannya masing-masing. 

Apa ya, ya belum kumpul gitu, masih maksudnya masih 
memikirkan cari nafkah sendiri-sendiri, belum ideal. (W2, T, 
1571-1577) 
 
Jadi kalo menurut saya mah sebenernya ee keluarga kita tuh 
kayak hidup masing-masing sih sebenernya mah. Jadi ibu saya 
juga di luar negeri, saya di perantauan, terus bapak saya sama 
adik saya (I1, SM, 268-276) 
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c) Persepsi keluarga ideal 

Adapun persepsi responden terhadap keluarga ideal 

adalah keluarga yang susah senang dijalani bersama dan tinggal 

dalam satu atap yang sama. 

Kalo rumah tangga ideal kan makan gak makan bersama hehe, 
makan gak makan kumpul keluarga ideal. Kalo sekarang kan 
dia disana saya disini, anak dimana hehehe, belum ideal (W2, 
T, 1577-1589) 
 

8) Kebersamaan dengan keluarga 

a) Quality time dengan keluarga 

Ketika kelaurga dalam keadaan lengkap, responden dan 

keluarganya suka menghabiskan waktu bersama walaupun 

hanya dengan hal sederhana, seperti jalan-jalan untuk sekedar 

refreshing hingga pergi ke warung bakso. 

Pernah, ya ngajak anak-anak jalan-jalan ke beli bakso, ya 
refreshing. Dianya kepingin pingin makan bakso, beli ini udah 
(W1, T, 399-407) 
 

9) Pandangan terhadap istri 

a) Keistimewaan istri 

Di mata responden, K merupakan sosok yang sangat 

istimewa. Menurutnya, K merupakan wanita yang cantik dan 

ulet. Jika dibandingkan dengan orang lain, belum tentu ada yang 

seperti istrinya. 

P: Heem, terus ee di mata bapak seberapa istimewa sih ibu itu 
pak? 
R: Hehe ya istimewa banget ya hehe 
P: Hehe, kenapa pak? 
R: Ya istimewa banget hehe, gak dibandingkan sama orang lain 
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P: Iya 
R: Hehehe 
P: Mungkin ada hal-hal yang istimewa dari istri bapak gitu atau 
apa gitu pak? Yang membuat bapak tetap mempercayainya 
terus membuat tetap berkomitmen mempertahankan pernikahan 
seperti itu walaupun jauh 
R: Ya istimewa cantik gak seperti orang lain 
P: Oh cantik hehe 
R: Hehehe, ya ibaratnya getol gitu 
P: Hemm iya iya 
R: Gak mungkin orang lain seperti dia 
P: Iya, udah cantik rajin ya pak? 
R: Iya (W1, T, 752-775) 
 

b) Istri memberikan ketenangan 

Selain keistimewaan yang disebutkan di atas, responden 

menyatakan bahwa K memberikan ketenangan ketika responden 

sedang mengahadapi sebuah masalah. 

Ya nenangin, “Yaudah sabar aja atuh lagian berapa bulan 
lagi” gitu (W1, T, 847-849) 
 

c) Memprioritaskan istri 

Responden meyediakan lebih banyak waktu untuk 

instrinya. Ketika istri menghubungi responden maka responden 

selalu memperioritaskan istrinya dan meninggalkan aktivitas 

yang saat itu sedang dikerjakan. 

P: Ohh gitu setengah jam, terus pernah gak pak istri bapak tuh 
misal lagi telpon terus bapaknya lagi sibuk terus bapak lebih 
mentingin istri yang telpon atau kesibukan bapak itu? 
R: Mentingin istri 
P: Oh, berarti lebih apa memprioritaskan istri kayak gitu? 
R: Iya, abis jauh sih 
P: Heem 
R: Kalo nelpon kan penting gitu 
P: Iya, berarti bapak lebih banyak meyediakan waktu untuk istri 
bapak dari pada urusan lain? 
R: Iya (W1, T, 1128-1138) 



70 
 

	
 

d) Kebermaknaan istri 

Menurut responden K merupakan seseorang yang 

penting dalam hidupnya. Jika bukan karena faktor ekonomi 

seharusnya K ada di Indramayu bersamanya. 

P: Gak ada? Terus ee di mata bapak seberapa penting sih istri 
bapak? 
R: Ya penting sekali 
P: Iya, bisa diceritakan pak? 
R: Penting sekali kalo gak terpaksa gara-gara terbentur 
ekonomi itu ya seharusnya ngumpul terus gitu ya (W2, T, 111-
116) 
 

10) Kondisi disaat membutuhkan istri 

Tidak dapat dipungkiri ada momen atau situasi dimana 

responden benar-benar membutuhkan kehadiran istri. Seperti dalam 

keadaan responden sakit, ia merasa sendiri dan tidak ada yang 

mengurusnya. 

R: Kalo bener-bener membutuhkan istri saya itu ya diwaktu saat 
sakit 
P: Ohh, saat sakit ya pak ya? 
R: Iya. Gak ada yang ngurusin, kalo ada istri kan ada yang masak 
air apa 
P: Iya, iya ngopeni gitu ya pak 
R: Iya ada yang ngurusin (W2, T, 636-644) 

 
11) Kepuasan pernikahan 

a) Kepuasan terhadap pernikahan 

Berdasarkan yang disampaikan responden, responden 

merasa puas dengan pernikahan yang dijalaninya dengan K. 

Adapun faktor utama yang membuat responden merasa puas 

dengan pernikahannya karena K sudah memberikan keturunan 
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satu pasang, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Menurut 

responden karena faktor utama yang diharapkan dari sebuah 

pernikahan adalah keturunan. 

Ya saya merasa puas, soalnya udah dikasih keturunan dua hehe, 
dikasih keturunan dua puas gitu, ya walaupun sekarang udah ya 
maksudnya jauh gitu (W1, T, 484-489) 
 
R: Ya puas sekali saya 
P: Iya, bisa diceritakan pak? 
R: Ya maksudnya udah memberi keturunan laki-laki sama 
perempuan 
P: Heem 
R: Ya kan satu pasang gitu ya 
P: Iya 
R: Puas sekali 
P: Terus selain itu pak ada gak? 
R: Gak ada, faktor faktor rumah tangga kan terutama keturunan 
itu yang dicari (W2, T, 1547-1559) 

 
b) Kebahagiaan dalam pernikahan 

Selain merasa puas terhadap pernikahannya, responden 

pun merasa bahagia dengan pernikahan yang dijalani bersama 

K. Responden memaparkan bahwa yang dicari dari sebuah 

pernikahan adalah kebahagiaan. Hingga saat ini responden 

merasa bahagia walaupun kondisi pernikahannya jarak jauh. 

Ya kalo bahagia sih pasti hehe, pasti bahagia (P: Bisa 
diceritakan pak maksudnya bahagianya dalam betuk gimana 
gitu?) Ya bahagianya gitu ya, ya namanya sama istri sama 
suami ya bahagia ya itu pasti ya. Kalo namanya orang menikah 
kan memang yang dicari kan bahagia. Ya nikah bahagia, tapi 
saya merasa bahagia biarpun sekarang ditinggal gitu ya (W1, 
T, 613-630) 
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c) Hal yang membuat bahagia walau berjauhan 

Adapun alasan yang membuat responden tetap bahagia 

walaupun saat ini berjauhan adalah rasa percaya satu sama lain 

yang diberikan. Selain rasa percaya, responden menyebutkan 

ada ikatan batin yang tidak bisa dijelaskan antara responden 

dengan istrinya. Responden merasa K masih ada di Indramayu 

bersamanya. 

P: Kenapa itu pak masih tetap merasa bahagia walaupun 
ditinggal? 
R: Ya hehe, gimana ya ya saling percaya itu (W1, T, 636-637) 

Ya biarpun saya pisah gitu ya tapi kan hubungan batin saya 
masih tetep aja dia itu ada di sini, biarpun saya menjadi peran 
ganda hehe. Perasaan saya ke dia tuh ya gak jauh dari sini (P: 
Heem, kenapa itu pak bisa seperti itu?) Gak tau ya perasaan tuh 
masih ada di sini, ya biarpun dia jauh juga pemikiran saya tuh 
ada di sini hehe (P: Heem, kayak udah terikat secara batin gitu 
ya pak hehehe) Hehehe ya walaupun dia jauh ya perasaan tuh 
masih ada di sini. Biarpun saya yang ngerjain semuanya (W2, 
T, 1519-1542) 
 

d) Kepuasan berhubungan dengan istri 

Responden merasa hubungan yang dibangun dibangun 

dengan istrinya sudah ideal, terutama masalah hubungan intim 

responden merasa ideal dan sempurna. 

Ya kalo masalah hubungan intim ya ya ideal sih, ya puas saya 
sempurna gitu (W1, T, 551-554) 

 
e) Kepuasan berhubungan dengan istri dibanding pasangan lain 

Jika dibandingan dengan pasangan lain, responden 

merasa hubungan dengan istrinya lebih puas dan lebih baik 

karena walaupun T dan K jauh namun rasa percaya yang 



73 
 

	
 

diberikan membuat keduanya dekat. Selain itu, responden 

memiliki aktivitas rutin untuk mengalihkan pikiran. Sedangkan 

rekan yang memiliki latar belakang yang sama tidak memiliki 

kesibukan lain untuk mengalihkan perhatian. 

P: Iya, nah pak mungkin disini banyak juga kan mungkin rekan-
rekan teman-teman bapak yang istrinya jadi TKW juga kayak 
gitu, nah jika dibandingkan hubungan bapak dengan istri bapak 
dengan mereka temen-temen bapak dengan istrinya bapak 
merasa lebih puas gak hubungan bapak dengan istri bapak 
seperti itu? 
R: Ya lebih puas 
P: Oh iya 
R: Dengan istri saya 
P: Kenapa pak? 
R: Ya karena biarpun jauh juga kan saya saling percaya gitu ya 
P: Iya 
R:  Jadi biarpun dia di sana saya di sini ngurusin anak 
P: Heem 
R: Saling percaya gitu jadi puas saya biarpun jauh juga 
P: Iya, kalo teman bapak gimana? 
R: Ya dibandingkan dengan teman-teman saya kalo temen saya 
sering ngelamun apa dia gak punya kesibukan (W1, T, 501-
517) 
 

12) Relasi sosial 

a) Tidak memiliki teman dekat 

Responden tidak memiliki teman dekat untuk bercerita. 

P: Terus bapak disini ada temen deket gak pak gitu kalo cerita 
apa ke orang itu? 
R: Gak punya (W1, T, 697) 
 

b) Teman cerita 

Terkadang responden bercerita kepada saudaranya, hal 

itu pun dilakukan karena menanyakan anak-anak ketika 

ditinggal responden berjualan. 
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R: Selingan aja sama uwa 
P: Oh saudara, lebih ke saudara? 
R: Iya saudara 
P: Biasanya cerita apa aja pak? 
R: Ya itu paling cerita anak-anak 
P: Hemm 
R: Cerita anak-anak perkembangannya anak saya ditinggal 
saya dagang gitu hehe (W1, T, 699-707) 
 

c) Hubungan dengan keluarga besar 

Responden menceritakan kedekatannya dengan keluarga 

besar. Rumah responden berada di tengah-tengah keluarga 

besarnya, sehingga membangun hubungan yang lebih baik. 

Ya, dekat banget ya. Saudara saya ngumpul disini semua (W1, 
T, 735-736) 
 

d) Hubungan dengan teman pasangan 

Adapun hubungan responden dengan teman pasangan 

memiliki hubungan baik, begitu juga sebaliknya. 

P: Hemm, nah kan ee kalo nikah kan pak berarti relasi kita kan 
lebih banyak ya pak, yang tadinya ee misal temen istri bapak 
nanti kan setelah menikah jadi istri bapak, temen bapak jadi 
temennya istri bapak kayak gitu pak. Nah terus gimana sih 
hubungan bapak dengan teman-teman istri bapak dan hubungan 
istri bapak dengan teman-teman bapak kayak gitu? 
R: Ya biasa aja 
P: Oh gitu 
R: Biasa aja 
P: Heem, tapi hubungan baik gitu ya pak? 
R: Iya baik-baik (W1, T, 1109-1114) 
 

e) Intensitas intraksi dengan teman 

Responden mengaku bahwa intensitas interaksi dengan 

teman tidak terlalu sering. 

Ya kalo sering mah enggak (W2, T, 454) 
 



75 
 

	
 

f) Aktivitas teman-teman 

Aktivitas teman-teman main responden pun beragam, 

ada yang bekerja sebagai kuli bangunan hingga ada yang tidak 

memiliki pekerjaan. 

Ya namanya juga manusia gak tentu aktivitasnya. Pemikiran 
orang kan pola pikirnya lain-lain. Jadi ya gak nentu, saya 
jualan sayuran dia ya mungkin kerja bangunan (W2, T, 488-
496) 
 

g) Latar belakang teman-teman 

Menurut penuturan informan, teman-teman dari responden 

memiliki latar belakang yang sama, yaitu istrinya bekerja 

menjadi TKW di luar negeri. 

Sebenernya kurang tau sih cuman temennya tuh ya sama aja 
yang gak ada istrinya kayak gitu. Jadi emang perkumpulan 
duda-duda sepertinya mah atau gak taulah. (P: Oalah, itu 
maksudnya gak ada istrinya istrinya jadi TKW juga?) Heem 
sama-sama jadi TKW gitu (I1, SM, 467-477) 
 

h) Hal-hal yang membuat sharing dengan teman yang istrinya 

menjadi TKW juga 

Tak jarang responden berbagi pengalaman dengan 

teman-teman yang istrinya menjadi TKW juga. Jika ada 

permasalahan yang tidak bisa dihadapi saat itu maka responden 

mencari solusi dengan meminta pendapat kepada rekannya. 

Seperti halnya cara mengatasi ketika istri sakit hingga mengatasi 

masalah ketika istri ingin pulang tetapi belum memenuhi 

kontrak untuk pulang. 
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Tapi ya misalnya ya di sana ada keluhan misalnya kalo 
perempuan ada keluhan sakit apa gimana caranya ya, saya kan 
sharing sama temen-temen yang udah pernah istrinya ke luar 
negeri gimana gitu. Ya kalo dia misalnya ya kalo dia ingin 
pulang gimana caranya, ya kan saya sharing sama temen-
temen, kata temen-temen begini begini begini. Ya saya kalo 
nelpon lagi ya saya bilangin. Kalo dia sakit gak diurusin sama 
majikannya ya sharing lagi sama temen-temen. Udah pernah 
(P: Berarti temen-temen yang istrinya ke luar negeri juga ya 
pak?) Ke luar negeri (W2, T, 455-484) 
 

13) Dukungan keluarga 

a) Saudara memberi makanan 

Saudara responden suka memberi makanan untuk 

responden dan anak-anak. 

Kalo makan kan ya kadang-kadang ada yang ngasih 
saudaranya, ada yang ngasih Uwanya, ada yang ngurusin kalo 
makan, kalo makan ada yang ngurusin (W1, T, 222-228) 
 

b) Menitipkan anak ke saudara 

Ketika responden jualan atau main dengan temannya 

hingga tidak pulang ke rumah maka responden menitipkan anak 

keduanya kepada saudaranya, lebih tepatnya kepada kakak 

responden. 

P: Oh iya kalo bapak dagang anaknya dititipin ke saudara? 
R: Iyaa dititipin awasin 
P: Oh kalo pagi bapak kan itu jualan ya 
R: Iya 
P: Anak bapak kan sekolah 
R: Sekolah 
P: Terus pulang sekolah bapak pulang jualan jam berapa? 
R: Jam jam 12 jam 1 
P: Ohh berarti 
R: Ya kalo dianya datengnya awal mungkin ya main dia gak 
jauh-jauh dari rumah 
P: Oh 
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R: Ya abis saya mau jualan tak titipin di rumah, sama kakak 
saya itu (W1, T, 711-727) 
 
R: Kalo ada apa ya ada kesibukan, saya sibuk sekali misalnya 
P: Heem 
R: Saya ingin main ke temen, kerjaan di rumah enggak banyak, 
tak titipin sama uwa saya 
P: Hemm 
R: Suruh masakin, saya pengen main mungkin gak pulang 
P: Hemm heem iya 
R: Ngasuh anaknya saya titipin kalo saya gak ada 
P: Saudara bapak kebanyakan perempuan ya? 
R: Perempuan dua, laki-laki dua, tiga sama saya 
P: Ohh heem heem, yang disini berarti siapa pak? 
R: Saudara yang tertua 
P: Laki-laki atau perempuan? 
R: Perempuan 
P: Hemm, berarti Akbar kalo ada apa-apa ke uwanya yang itu? 
R: Iya, kalo Sarifah sih udah gede hehe (W1, T, 1359-1385) 
 

14) Permasalahan dalam rumah tangga 

a) Masalah yang biasa muncul 

Ada beberapa masalah yang biasa muncul dalam rumah 

tangga responden. Pertama, masalah ekonomi. Kedua, masalah 

anak-anak. Ketiga, masalah pola pengasuhan. 

Ya ada sih, masalah ekonomi yang rumit kan mungkin ada yang 
berarti itu terus terang aja ya kalo saya kepepet disini, kepepet 
masalah ekonomi masalah duit itu dia ngasih. Berharga kan? 
(P: Heem heem, terus selain itu ada masalah lain gak pak yang 
suka mucul? Misal masalah anak atau gimana?) Ya ada sih ya 
cuman kita berdua dianya jauh juga ada aja masalah, misalnya 
saya kesel sama anak-anak terus pas dia nelpon lempari ke sono 
maksudnya saya beri tahu. Ya gimana sih orang dianya jauh, dia 
kan gak bisa ngurus anak. Ya ada aja gitu akar masalah, ya 
mungkin masalahanya sama anak-anak ini (W1, T, 783-811) 
 
Ekonomi sih, selain anak itu ekonomi (P: Contohnya pak 
gimana?) Ya misalnya masalah ekonomi termasuknya 
kekurangan apa, gajinya gak nyukupin buat bagi-baginya (P: 
Ohh iya, lebih ke manajemen keuangan sehari-hari gitu ya pak?) 
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Iya (P: Itu waktu ibunya maih disini?) Waktu masih disini (P: 
Waktu belum pernah ke luar negeri?) Iya (W2, T, 913-930) 
 
Masalah pernikahan itu ya ada aja sih ya masalah keluarga sih 
ya, ya sebisa mungkin se apa sebaik mungkin ada aja. Satu kalo 
menurut saya yang udah-udah masalah anak, masalah anak, 
anak bandel. Saya ngajarin, dia nyayangin. Saya omelin, dia 
nyayangin. Kebenturnya kan sama istri, asal mulanya dari anak 
jadinya sama istri hehe (W2, T, 881-901) 
 

b) Hal yang mengganggu pernikahan 

Menurut responden tidak ada hal yang mengganggu 

pernikahannya. 

Gak ada sih ya kalo mengganggu pernikahan saya tuh (W2, T, 
844-846) 
 

c) Pengalaman menghadapi kasus penghasutan dari pihak ke tiga 

Waktu istri bekerja menjadi TKW yang pertama, ada 

sedikit kesalahpahaman antara responden dan istrinya. K dihasut 

oleh keluarganya sendiri, yaitu keponakannya. Keponakan K 

menjelekkan responden dan memfitnah bahwa T selingkuh 

dengan wanita lain. Berdasarkan penuturan responden, wanita 

tersebut adalah teman lamanya. Responden sudah berteman 

dengan wanita tersebut sebelum menikah dengan K. Hal tersebut 

dibenerkan oleh informan, saat itu memang ada rumor bahwa 

bapaknya selingkuh dengan wanita lain. Namun pada 

kenyataannya hal tersebut tidaklah benar. 

Dulu juga pernah begitu, ya masalah itu, dulu pernah kalo bagi 
saya itu ya sebelumnya sama dia juga kan saya tuh ya 
maksudnya udah ada gitu ya maksudnya temen gitu. Nah temen, 
disangkanya itu ada hubungan lagi, anggapan saya kan saya 
cuma temen gitu loh sebelum jadian sam ee apa beristri sama 
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istri saya itu (P: Iya, sebelum menikah sama Ibu Kadminih ini?) 
Udah, maksudnya udah temenan sama dia (P: Oh iya iya, jadi 
temen lama bapak gitu?) Temen lama saya. Pernah ya dia 
dihasut sama keluarganya, sama ponakannya. Dia itu 
mutusinnya ya di selusurin dulu. Nanya, ditanyain sama saya, 
saya menghindar, ya saya gak ngerasa ya, saya enggak ngerasa, 
dia itu temen saya sebelum sama kamu juga itu udah temenan. 
Dia baru dateng dari luar negeri, dia gak ada itu dia eh apa istri 
saya ke Oman itu waktu pertama dia ke luar negeri. Pas selisih 
dua bulan dia datang istri saya datang, akhirnya dia kan ada 
informasi dari sini. Waktu masih di luar itu, waktu masih di 
Oman itu gak percaya. Pas nyampe sini ditanyain saya, saya kan 
ngelak, saya gak ngerasa. Ya disusurin sama dia. Pas ketemu 
sama orangnya ya ditanyain itu, orang temen saya, hehe pernah 
gitu (W2, T, 1222-1290) 
 
Sebenernya sih itu tuh rumor aja sih. Maksudnya rumor tuh 
kayak kemakan omongan tetangga-tetangga gitu. Soalnya karena 
mungkin kalo jadi bapak eh ibu sayanya tuh enggak terlalu apa 
ya ya biasa aja lah pokoknya mah gak terlalu wah. Terus kan 
bapak saya jualan sayuran tuh, pasti aja suka dikerumunin ibu-
ibu kan. Mungkin ada yang janda atau ada yang ini ada yang 
mungkin lebih menarik atau yang itu, mungkin deket deket-deket 
dikit tapi sama orang lain tuh jadi besar sama orang-orang tuh 
biasa kan kalo orang sini mah umumnya gitu. Kalo 
sepengetahuan saya mah nah ibu sayanya tuh orangnya 
cemburuan kan. Suka marah-marah soalnya ini terus bapak 
sayanya tuh suka hmm jahil gitu kadang (I1, SM, 1078-1142) 
 

d) Dampak dari permasalahan pihak ke tiga 

Dampak dari permasalahan di atas pun cukup serius. 

Berdasarkan pengakuan responden, masalah tersebut sempat 

merenggangkan hubungan antara T dan K. Namun, setelah K 

pulang dan menelusuri semuanya ternyata T tidak melakukan 

seperti apa yang diberitakan dan akhirnya K meminta maaf 

kepada T. setelah kejadian itu, K tidak mudah dihasut oleh orang 

lain. 
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Ya waktu itu sempet renggang juga sih hubungannya, ya 
misalnya abis dia ketuku sama omongannya orang lain. Abis 
belum ketemu yang apa itu faktornya belum ketemu dia kan, ya 
sempet renggang juga sih masalah hubungan itu. Nah setelah 
dia selusuri dia cari gitu orangnya siapa, nah pas ketemu ya dia 
juga ngerasa salah, minta maaf sama saya. Nah itu ya kalo ya 
sampe sekarang juga belum pernah misalkan ada orang pihak 
ketiga misalnya ngomongin ini ngomongin ini itu dia cuek aja 
hehe gak diladenin (W2, T, 1296-1319) 
 

15) Problem solving 

a) Memecahkan masalah bersama-sama 

Biasanya responden dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi bersama istri didiskusikan bersama melalui telepon 

untuk mencari jalan keluar yang tepat. 

Iya memecahkan bareng-bareng lewat telepon (W1, T, 830-
831) 
 

b) Segera menyelesaikan masalah 

Proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh 

responden adalah segera menyelesaikan masalah supaya tidak 

berlarut-larut. 

Ya langsung dipecahin, langsung dipecahin waktu itu. Jadi 
gimana ya gak bisa berlarut-larut takutnya kenapa-kenapa. 
Kalo ada masalah langsung saya mah langsung dipecahin, 
dilurusin masalahnya siapa yang salah siapa yang benar, kalo 
merasa salah ya dia minta maaf, biarpun saya yang salah saya 
minta maaf. Tapi ya langsung gitu diselesein kalo ada masalah 
(P: Lewat telepon itu pak?) Iya (P: Terus kalo misalkan dalam 
kehidupan sehari-hari kalo ibu ada disini kalo ada masalah 
kayak gitu biasanya gimana pak? Ya begitu juga langsung (P: 
Hemm langsung, duduk berdua dibicarain?) Duduk berdua 
dibicarain (W1, T, 918-950) 
 
 



81 
 

	
 

c) Tetap menyelesaikan masalah yang dihadapi di Indramayu tanpa 

pengetahuan istri 

Ketika ada masalah di Indramayu, responden biasanya 

menyelesaikan masalah tersebut tanpa sepengetahuan istri. 

P: Tapi tetep diselesaikan masalah-masalah itu tanpa istri 
bapak ketahui? 
R: Iya diselesaikan (W1, T, 1173) 

 
d) Model pengambilan keputusan 

Berdasarkan pengakuan responden, T merupakan tipikal 

orang yang tidak langsung mengambil keputusan ketika dirinya 

sedang dikuasai emosi negatif. Responden lebih memilih untuk 

menenangkan diri dulu beberapa saat baru kemudian 

menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama istrinya, mulai 

dari dibicarakan secara baik-baik hingga menentukan tindakan 

selanjutnya yang harus dilakukan dalam mengatasi sebuah 

permasalahan. 

Kalo ngambil keputusan itu saya tuh ga terlalu fokus gak 
terlalu, misalnya bertengkar gitu, bertengkar masalah sepele, 
dia gak nerima saya gak nerima gitu. Saya itu gak terlalu, gak 
langsung mutusin gitu, saya berpikir dulu. Saya tinggal itu 
masalah, saya berpikir gimana gitu. Jadi gak terlalu kalo 
masalah keluarga bertengkar itu ya dia gak mau disalahin dia 
juga gak mau disalahin. Yaa saat itu saya tuh menghindar gitu, 
gak ditanggapi (P: Menghindar tapi untuk berpikir 
menyelesaikan masalah gitu ya pak?) Berpikir (P: Terus gimana 
itu pak kalo udah tenang dua-duanya baru dibicarain atau 
gimana?) Nah kalo udah tenang saya bicara saya baik-baik 
kemudian gak ter gak terjadi bertengkar maksudnya emosi apa 
dia. Saya bicara baik-baik gimana jalan keluarnya masalah ini 
aja disepelein, kalo saya yang salah ya saya minta maaf, kalo 
dia salah ya dia juga minta maaf. Kalo masalah pertengkaran 
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itu saya tuh jarang ya, soalnya saya menghindari terus sih. 
Menghindar, ngambil keputusannya nanti kalo udah enak semua 
(P: Berarti itu kan sama aja kayak mempertimbangkan untuk 
hubungan kedepan, kalo ngambil keputusan pas lagi marah kan 
takutnya kenapa-napa gitu kan ya pak ya?) Iya (P: Jadi lebih ke 
untuk mempertahankan hubungan tuh menunggu dingin dulu 
dua-duanya) Iya (W2, T, 1005-1069) 
 

e) Solusi mengatasi kebutuhan ekonomi 

Untuk mengatasi kebutuhan ekonomi, biasanya 

responden meminjam uang dari orang lain. Hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan informan. Biasanya responden 

meminjam uang kepada orang yang membeli padi atau kepada 

koperasi desa. 

Ya misale kebutuhan ekonomi itu ya pasti pasti aja kan ada 
kekurangannya ya. Kalo misalnya kekurangan itu misalnya dari 
istri belum kirim ya saya pinjem dari orang lain (W1, T, 1009-
1015) 
 
Jadi minjemnya tuh suka ke itu ke koperasi harian (I1, SM, 622-
657) 
 

16) Mempertahankan rumah tangga 

a) Alasan mempertahankan pernikahan 

Alasan responden untuk mempertahankan pernikahan 

adalah supaya tidak bercerai. Selain itu, menurut informan 

alasan utama tetap mempertahankan pernikahan karena anak. 

 Mempertahankannya ya ya harus. Biar gak biar gak cerai. Ya 
saling percaya itu sih, saling percaya diri (W2, T, 780-787) 
 
Anak sih lebih besarnya (I1, SM, 500-504) 
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b) Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan pernikahan 

Responden berusaha untuk tetap mempertahankan 

pernikahannya. Namun, sekuat apapun usahanya responden 

tetap menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Menurut responden, jodoh, usia dan rezeki semua sudah diatur 

oleh Allah. 

Kalo masalah itu saya mungkin udah kehendak Yang Maha 
Kuasa ya misalnya terjadi saya pulang kemari, misale terjadi 
masalah itu ya saya pasrah aja, saya pasrah aja gitu (P: 
Enggak bapak enggak berusaha mempertahankan?) Ya pasti sih 
kalo kuat saya pertahankan, tapi kalo namanya jodoh, rezeki 
kan belum tau (W1, T, 1030-1043) 
 
Iya, saya pertahankan akan saya pertahankan, saya gak 
percaya sama hasutan orang lain. Ya maksudnya karena kan 
hubungan saya jauh dia disana saya disini, mungkin ada aja 
pihak orang ketiga gitu. Nah saya tahan, saya pertahankan ya 
jangan sampe bisa dipisahkan oleh orang lain (W2, T, 798-810) 
 

d) Prinsip dalam menikah 

Responden memiliki prinsip dalam hidupnya menikah 

cukup satu kali selama hidupnya. Sedangkan pandangan 

terhadap orang yang menikah dua hingga tiga kali, menurut 

responden orang tersebut kurang pas dalam memilih pasangan 

sebelum menikah. 

Faktornya dalam hidup saya menikah itu cukup satu kali, gak 
ada yang kedua gak ada yang ketiga gitu, kalo bagi saya itu. 
Tapi gak tau sama orang lain sih ya hehe, banyak yang kawin 
cerai, cerai kawin, cerai kawin ada berpikiran gitu, tapi kalo 
bagi saya tuh menikah itu cukup satu kali. (P: Iya, apa yang 
membuat diri bapak mempunyai komitmen dalam diri bapak 
seperti itu gitu pak kalo boleh tau?) Ya percuma gitu ya kalo 
menikah nyampe dua kali tiga kali. Jadi dia itu ibaratnya milih 
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pasangan itu gak pas gitu ya, gak sehidup semati kalo sampe 
cerai kawin cerai kawin (W2, T, 740-770) 
 

c) Cara mencegah hubungan dari orang ketiga 

Sekali lagi, rasa percaya satu sama lain merupakan kunci 

utama dalam sebuah hubungan. Salah satu usahayang dilakukan 

untuk mencegah hubungan dari orang ketiga adalah memupuk 

rasa percaya satu sama lain. Responden dan istri tidak mudah 

terhasut dengan perkataan pihak ketiga. Walaupun pihak ketiga 

tersebut keluarganya sendiri. 

Hehehe gimana ya cara mencegahnya ya, kalo masalah orang 
ketiga kadang-kadang gak tau hehe. Kalo masalah orang ketiga 
ini ya hehe gimana ya, kalo orang ketiga itu kadang-kadang 
suka njiplak gitu ya, ya maksudnya njiplak itu misalnya saya 
punya apa ya saya ngobrol sama temen saya kadang-kadang 
temen saya yang perempuan itu kadang-kadang orang ketiga 
kan bisa aja nangkapnya, suka menjiplak kan belum tentu dia 
belum tentu bener enggaknya. Kalo istri saya itu ya biarpun ada 
yang ngomong dari sini ke sana sekali pun ibunya, keluarganya 
dia, itu dia gak mungkin percaya kalo belum liat kepala, mata 
kepalanya sendiri. Dari yang udah-udah juga waktu di sini juga 
ya begitu, ada orang ketiga biarpun dari keluarganya gitu dari 
bapaknya dari ibunya dia gak percaya. Kecuali dia liat, baru 
dia baru liat itu permasalahannya apa itu langsung dia tanyain 
(W2, T, 1179-1220) 
 

17) Privasi 

a) Tetap memiliki privasi yang tidak diceritakan kepada istri 

Responden memiliki privasi yang tidak diceritakan 

kepada istri. 

P: Nah terus apakah bapak menceritakan semua yang ada pada 
diri bapak misalkan dari hal-hal yang rahasia pokoknya intinya 
bapak tuh udah gak ada yang ditutup-tutupin lagi sama istri 
bapak gitu pak? 
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R: Iya, pernah sih ya cuman ya gak terlalu dicurhatin semuanya 
gitu 
P: Heem 
R: Ya yang baik-baiknya aja gitu (W1, T, 1146-1149) 
 

b) Alasan tetap menjaga privasi 

Adapun alasan responden untuk tetap menjaga privasi 

kepada istrinya supaya K tidak merasakan kesedihan yang 

dirasakan oleh responden. 

Kalo masalah itu abis ya gimana ya namanya juga orang jauh 
kan kalo diceritain disininya sedih disananya kan ikut sedih. 
Hehe, jadi saya hibur aja gitu gak ada baik apa yang jelek-jelek 
mah di sini, misalnya di sana istri saya nanyain “Gimana anak 
saya?” “Wih bagus, sekolah apa bagus, masuk terus.” Padahal 
disininya saya cek ke sekolahan (P: Oh gitu, berarti bapak lebih 
menutupi kekurangan yang ada disini kayak gitu?) Iya (W1, T, 
1151-1169) 
 

18) Hal yang dilakukan bersama istri 

a) Mengenang masa lalu bersama istri 

Saat mengahabiskan waktu bersama istri, responden dan 

K suka mengenang masa lalu yang sudah dilewati bersama 

selama hampir 25 tahun menikah. 

R: Pasti, pasti saya cerita gitu 
P: Hemm, gimana tuh pak? Kalo boleh tau hehe 
R: Ya cerita ngobrol gimana, biar dia seneng gitu 
P: Hemm hehe 
R: Tapi ya ujung-ujungnya awas ya kamu jangan berpikir 
masalah itu, kamu kan jauh 
P: Heem hehe 
R: Hehehe 
P: Iya iya, kalo deket gitu juga 
R: Kalo deket ya pasti cerita 
P: Hemm 
R: Setiap tahunnya tuh cerita ada kenangan-kenangan yang 
istimewa gitu (W1, T, 1183-1200) 
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19) Pekerjaan saat ini 

a) Alasan menjalani pekerjaan saat ini 

Alasan responden menjalani pekerjaan saat ini karena 

responden ingin mandiri atau tidak bekerja dengan orang lain. 

Responden memaparkan bahwa jualan sayur memiliki waktu 

yang fleksibel dan tidak ada orang yang menyuruh kapan ia 

harus melakukan A atau B. Selain itu, responden merasa 

nyaman menjalankan pekerjaannya saat ini. Sebelumnya 

responden sudah pernah menjalankan semua senis pekerjaan 

seperti menjadi buruh pabrik, buruh tani, hingga menjadi buruh 

bangunan. Namun, pekerjaan yang dirasa cocok adalah 

berjualan sayur, sehingga pekerjaan tersebut dijalani hingga saat 

ini. 

Ya karena satu kalo jualan sayur gini kan gak ada yang nyuruh 
kalo kerja, gak ada yang ngatur. Nah yang kedua aktivitasnya 
sama ibu-ibu, jadi apa ya, enggak terlalu fokus sama istri gitu, 
gak terlalu mikir sama istri. Kalo kerja kasar kaya buruh 
nyangkul, kerja bangunan apa kan ada yang nyuruh ada yang 
enggak, iya kalo ini kan setiap hari. Kalo sayanya sehat, saya 
jualan (P: Iya, berarti intinya bapak pengen mandiri gitu ya 
pak?) Iya (P: Gak mau diatur sama orang kayak gitu) Gak mau 
disuruh sama orang (P: Iya, terus menurut bapak pekerjaan 
yang bapak lakukan ini membuat bapak nyaman gak pak? 
Menjalani ini) Nyaman sih ya, soalnya apa ya saya tuh kerja 
sebelumnya sebelum menikah dengan Ibu Kadminih kan saya 
udah pernah alamin semua. Ceritanya kan ya saya udah pernah 
bekerja di perusahaan (P: Hemm, sebagai apa itu pak?) 
Sebegai buruh pabrik, kerja buruh tani, kerja buruh kasar, kerja 
bangunan apa. Ya ternyata saya pilah-pilah dan timbang-
timbang itu ya jualan ini yang saya cocok (P: Hemm yang 
menurut bapak nyaman gitu ya? Yang nyaman) Heem (W2, T, 
222-277) 
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b) Pekerjaan yang dijalani saat menikahi istri 

Sebelum menikah dengan K, responden sudah pernah 

mengalami semua jenis pekerjaan, termasuk pengalaman 

berdagang. 

P: Terus menurut ba ee tapi sebelumnnya waktu bapak menikah 
tuh dulu bapak berarti menikah sama ibu bapak pekerjanya gitu 
ya yang bangunan kayak gitu-gitu? 
R: Iya 
P: Hemm 
R: Ya sebelum menikah sama ibu itu saya itu udah kecalang 
semua 
P: Hemm heem 
R: Dan saya dagang juga udah pernah 
P: Dagang apa itu pak? 
R: Dagang donat itu waktu di Bandung 
P: Ohh 
R: Ini udah pengalaman ibu dari Bandung 
P: Hemm iya iya. Berarti belajar berwirausaha di Bandung ya 
pak? 
R: Iya (W2, T, 284-301) 
 

c) Memandang pekerjaanya belum ideal 

Menurut responden, pekerjaan yang dijalani saat ini 

belum ideal. Responden merasa pemasukan dan pengeluaran 

belum stabil. 

Ya kalo ideal sih enggak, ee cuman kadang-kadang ada 
untungnya kadang-kadang enggak, kadang ya rugi juga (W2, T, 
304-309) 
 

d) Penghasilan sebagai seorang suami 

Adapun penghasilan responden dari berjualan sayur 

kelilinga kurang lebih seratus ribu rupiah per hari. Jumlah 

tersebut sudah penghasilan bersih, sudah dipotong modal, uang 
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bensin, dan uang makan. Jika diakumulasikan, penghasilan 

responden dalam satu bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,00. 

R: Kalo dikira-kira bisa dapet seratus ribu 
P: Sehari itu pak? 
R: Sehari, sehari semalem termasuknya 
P: Ohh iya iya ya. Berarti sehari semalam kurang lebih seratus 
ribu gitu ya pak? 
R: Seratus ribu 
P: Itu udah penghasilan pokok udah gak termasuk modal dan 
lain-lain ya pak? 
R: Iya udah bersih 
P: Iya udah bersih ya 
R: Belanja, beli rokok, makan 
P: Heem, berarti udah penyisihan bersih gitu? 
R: Bersih dapet seratus ribu 
P: Iya, berarti kalo tiap hari kerja selama sebulan dapet tiga 
juta ya pak? 
R: Tiga juta (W2, T, 319-340) 
 

20) Manajemen keuagan 

a) Manajemen keuangan keluarga 

Keluarga responden memiliki tiga sumber pemasukan, 

yaitu dari responden itu sendiri, istrinya, dan anak pertamanya. 

Dalam keluarga tersebut yang memiliki andil dalam mengelola 

keuangan keluarga adalah anak pertama dari responden. 

Penghasilan dari K sebagian dikirimkan kepada SM, sedangkan 

penghasilan SM untuk menghidupi dirinya sendiri. Penghasilan 

responden untuk menghidupi diri responden sendiri dan anak 

keduanya. Ketika responden kehabisan uang, biasanya 

responden meminta kepada SM. 

R: Ya biarpun ada masalah gimana ya, perempuan saya, istri 
saya “jangan sedih habis kirim, jangan habis-habis tuh duit”.. 
Gak sedih gimana orang kirimnya aja di anak kamu 
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P: Hemm, kirimnya ke Teh Daim? 
R: Iya, saya mah mader gah duit gampang hehe 
P: Kenapa ngirimnya ke Teh Daim pak? 
R: Karena dia yang perlu duit 
P: Oh gitu 
R: Kalo disini kan maksudya ngurusin anak siji, ngurusin anak 
satu cukup (W1, T, 868-881) 
 
Begini, kalo kirim duit itu ke Mudaim. Kalo saya kan ngurusin 
sini. Kalo misal kekurangan ya saya minta ke Mudaim	 (P: Ohh 
gitu, berarti kirim langsung semuanya ke Teh Daim?) Mudaim, 
kirimnya sama Mudaim. Kalo misalkan kekurangan itu ya saya 
minta ke Mudaim (W1, T, 897-911) 
 
P: Oh gitu, terus terus ee untuk pengaturan keuangan tadi ya 
pak ee dikasih ke Teh Daim 
R: Iya 
P: Lebih yang ngotrol Teh Daim gitu ya? 
R: Iya kalo masalah keuangan (W1, T, 1092-1095) 
 

b) Pengaturan keuangan untuk anak 

Responden merasakan perbedaan besar uang yang 

dikeluarkan untuk kedua anaknya. Responden merasa bahwa 

anak pertamanya jauh lebih hemat daripada anak keduanya. 

Ya pengaturan uangnya ya dia gak seberapa sih ya. Kalo sama 
Mudaim tuh biarpun dia kuliah juga gak seberapa, masih 
besaran yang di sini. Kalo sama Akbar sih udah ketauan, 
berangkat sekolah SMP 20 ribu buat jajan, pulang sekolah 10 
ribu, tiga puluh ribu sehari, belum ada misalnya ada sisaan 
orang tetangga suka beli sih ya disimpen sendiri gak ketahuan 
saya. Tapi yang jelas sih udah ketaun sama saya 30 ribu sehari. 
Besaran di sini sama yang waktu Mudaim masih kuliah juga. Ya 
dia kan bisa nyari biaya hidup sendiri (W2, T, 1394-1420) 
 

21) Rencana menghadapi hari tua bersama istri 

a) Bayangan ketika hidup menua bersama istri 

Seperti rencana menghadapi hari tua bersama hingga usia 

senja dengan penuh cinta dan suka duka bersama. Walaupun saat 
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ini responden merasa keluarganya belum ideal karena masing-

masing anggota keluarga sibuk mencari nafkah sendiri-sendiri 

dan tidak tinggal dalam satu rumah. Namun, responden sangat 

berharap ketika K pulang, responden akan membangun keluarga 

yang lebih baik dan berusaha semaksimal mungkin supaya K 

tidak bekerja menjadi TKW lagi. 

Bayangan saya itu kalo tua itu kedepannya itu ya sejahtera 
sampe nenek-nenek kakek-kakek. Penuh cinta, suka duka (P: 
Aamiin, terus ada lagi gak pak rencana kedepan untuk masa 
depan bapak? Mungkin anak-anak bapak nanti sudah 
berkeluarga gitu kan pak, mungkin enggak tinggal serumah lagi 
atau gimana gitu? Itu gimana pak?) Kalo masalah itu belum 
kebayang ee. Iya belum ada pikiran (P: Heem, berarti lebih 
menjalani apa yang ada sekarang dulu gitu pak?) Iya (W2, T, 
967-992) 
 
Ya kalo kepikiran kedepan sih ya saya punya sih ya. Ya jangan 
sampe terulang lagi yang udah-udah gitu, udah tua. Ada sih ya 
kepikiran ya biarpun belum saya bicarain sama istri saya tuh ya 
sudah ada sih kalo memikirkan masa depan untuk masalah 
keluarga kan ada dua-duanya gitu (P: Iya, heem. Itu kalo boleh 
tau seperti apa gitu pak? Contohnya salah satunya mungkin kalo 
bapak mau bercerita) Kalo saya mau cerita itu ya, cerita saya 
ya? (P: Iya pak) Kalo dia udah kembali, saya bangun seindah 
mungkin sebaik mungkin masalah masa depan rumah tangga 
saya sama istri saya. Itu ya masalah usaha itu terus terang saya 
janji. Gak tau dianya cocok atau enggak, jangan sampe terulang 
lagi dia ke luar negeri lagi (W2, T, 1074-1109) 

 

c. Dinamika Psikologis Komitmen Pernikahan Responden 1 

T merupakan seorang laki-laki berusia 45 tahun. T menikahi K 

pada tahun 1993, kini T dan K sudah menjalani kehidupan berumah 

tangga kurang lebih selama 25 tahun. T dan K dikaruniai dua orang anak 

yakni SM (22) dan AM (14). T sudah dua kali ditinggal istrinya menjadi 
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TWK, pertama pada tahun 2008 hingga 2010 K menjadi TKW di negara 

Oman dan pada akhir tahun 2015 hingga sekarang di negara Libya. Saat 

ini, K memiliki penghasilan kurang lebih $200 per bulan. Biasanya setiap 

bulannya dikirim ke Indonesia sebesar Rp. 2.600.000,00 namun tetap 

dipengaruhi kurs dollar yang fluktuaktif. 

Bardasarkan penuturan T, istrinya bekerja menjadi TKW karena 

keinginan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan karena tuntutan ekonomi, 

mulai dari membantu mencari nafkah untuk biaya anak melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga untuk membayar hutang. 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan, K bekerja menjadi 

TKW karena untuk mengambil kembali asset yang digadaikan oleh T 

kepada orang lain. Pada saat pertama istri berangkat bekerja menjadi 

TKW, T mengizinkannya dengan terpaksa karena T merasa jika bekerja 

di Indonesia sulit untuk membayar hutang, jikapun terbayar 

membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga akhirnya T 

memutuskan untuk mengizinkan istrinya pergi bekerja menjadi TKW di 

luar negeri. Perasaan yang muncul ketika T ditinggal istrinya menjadi 

TKW adalah sedih dan kesal, T mengatakan semuanya harus diselesaikan 

sendiri, mulai dari urusan rumah tangga hingga permasalahan anak. 

Namun, kembali lagi hal tersebut harus dijalani karena konsekuensi dari 

keputusan yang telah diambil. T mengharapkan istrinya segera pulang 

dengan keadaan sehat dan T berharap setelah kepulangan istrinya, K 

tidak berangkat ke luar negeri lagi. T tidak akan mengizinkan jika K 
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ingin pergi menjadi TKW lagi. Usaha yang dilakukan T supaya K tidak 

menjadi TKW adalah memiliki rencana untuk berwirausaha bersama di 

lingkungan tempat mereka tinggal. 

Pekerjaan T saat ini menjadi seorang pedagang sayur keliling. 

Penghasilan T kurang lebih Rp. 100.000,00 per hari. Jika responden 

setiap hari berjualan, dapat diakumulasikan pendapatannya kurang lebih 

sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan. Jumlah tersebut sudah bersih tidak 

termasuk uang modal, uang makan, dan uang rokok. Alasan T menjalani 

pekerjaan saat ini karena pertama T bisa melakukan kapan saja tanpa ada 

yang memerintahkan, kedua aktivitas yang dilakukan bersama ibu-ibu 

sehingga membuat pengalihan pikiran supaya tidak terlalu merindukan 

istri, dan ketiga T merasa nyaman menjalankan pekerjaannya karena 

sebelumnya T sudah mencoba berbagai pekerjaan mulai dari buruh 

pabrik, buruh tani, kuli bangunan, hingga merantau ke Bandung untuk 

berjualan donat. Pandangan T terhadap pekerjaan yang dijalani saat ini 

belum ideal karena masih belum stabil untuk pemasukannya, jualannya 

terkadang membawa keuntungan, terkadang juga merugikan. Sedangkan 

untuk pengaturan keuangan sendiri diatur oleh anak pertamanya yaitu 

SM. Penghasilan T tetap disimpan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari, 

namun untuk uang kiriman dari K biasanya diatur oleh SM karena K 

mengirimkannya kepada SM, sehingga jika T kekurangan uang maka 

akan meminta kepada SM. T merasa perbandingan pengeluaran untuk 
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anak pertama (SM) dan anak kedua (AM) berbeda, SM lebih hemat 

daripada AM. 

Sebuah hubungan jarak jauh tentu saja harus adanya komunikasi. 

Cara berkomunikasi T dengan K melalui media berupa handphone dan 

lebih sering menggunakan sosial media seperti whatsapp, messenger atau 

facebook. Namun ada suatu hal yang menghambat proses komunikasi T 

dengan K, yakni K tidak selalu menggenggam HP karena alat 

komunikasi tersebut disimpan oleh majikannya, sehingga T tidak bisa 

menghubungi K terlebih dahulu dan hanya menunggu kabar dari K untuk 

menghubungi T. K diizinkan untuk menghubungi T oleh majikannya 

ketika sudah nampak kesedihan pada wajah K, sehingga majikannya 

memberikan alat komunikasi tersebut untuk menghubungi keluarga yang 

ada di Indonesia. Namun, durasi komunikasi T dan K biasanya tidak 

lebih dari 30 menit dengan intensitas komunikasi per dua minggu atau 

per bulannya. Dengan waktu yang sangat terbatas, biasanya T dan K 

memanfaatkannya untuk berbagi cerita satu sama lain, mulai dari 

bercerita permasalahan satu sama lain, perkembangan anak, hingga pola 

asuh anak. Lain halnya ketika T masih tinggal bersama dengan K banyak 

aktivitas yang biasanya dilakukan bersama, mulai dari berbincang ringan 

hingga mengenang masa-masa istimewa yang telah dilewati bersama 

selama 25 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. T juga 

menyampaikan bahwa ia selalu berterusterang kepada istri dengan apa 

yang saat itu sedang dirasakan. Selain quality time dengan pasangan, T 
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juga terkadang melakukan quality time dengan keluarga. Biasanya T 

mengajak anak dan istri pergi walau hanya sekedar makan bakso. 

Pada kenyataannya, T menjalankan peran ganda. T berperan 

sebagai ayah dan juga ibu untuk anak-anaknya. Sebagaimana peran ayah 

pada umumnya, selain menafkahi anak-anak T juga selalu melindungi 

anak-anaknya dari pergaulan yang kurang baik serta mengajarkan anak-

anaknya untuk hidup mandiri. T menceritakan ia merasa bangga 

memiliki anak seperti SM, SM melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi karena beasiswa dan mencoba bertahan hidup di tanah rantau 

dengan mencari biaya hidup sendiri. T selalu berusaha untuk menjaga 

rahasia keluarganya, ketika ada permasalahan biasanya tidak langsung 

bercerita kepada orang lain, biasanya T menceritakan permasalahannya 

kepada anak pertamanya. Namun, tidak bisa dipungkiri terkadang T pun 

melampiaskan amarah kepada anak-anaknya. Terlepas dari hal tersebut, 

T terkadang merasa kerepotan dengan peran ganda yang dijalani saat ini, 

namun kembali lagi mau bagaimana pun T tetap harus menjalankan 

semuanya. Beruntungnya T tinggal dalam lingkup keluarga besarnya 

yang tidak jarang selalu membantu T untuk mengurus AM. Dukungan 

yang diberikan keluarga peperti memberi makan AM, menjaga AM 

setelah pulang sekolah dan T belum pulang berjualan, hingga menjaga 

AM ketika T ingin pergi untuk main dan tidak pulang ke rumah. 

Seperti halnya kehidupan rumah tangga pada umumnya T dan K 

pun terkadang memiliki permasalahan-permasalahan dalam keluarganya. 
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Masalah yang biasa muncul dalam kehidupan rumah tangga T dan K 

seperti masalah anak, masalah pola asuh, masalah ekonomi. Selain 

masalah yang telah disebutkan di atas, pasangan ini pernah menghadapi 

masalah orang ketiga dalam hubungan. Beberapa waktu lalu, ada pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghasut K bahwa T 

berhubungan dengan wanita lain. Awalnya K tidak menggubris, namun 

lama-kelamaan K mulai benar-benar curiga karena mulai tetangga hingga 

saudaranya mengatakan hal yang sama. Beberapa bulan setelah itu, K 

pulang ke Indonesia dan menelusuri kasus tersebut, ternyata orang yang 

diduga wanita selingkuhannya hanyalah teman masa lalunya. Sebelum 

menikah dengan K, T sudah berhubungan baik dengan wanita tersebut. 

Dampak yang muncul dari hadirnya masalah tersebut sempat 

merenggangkan hubungan antara T dan K. Namun pada akhirnya K 

meminta maaf kepada T karena sudah tidak percaya kepadanya. 

Menyikapi masalah yang muncul, T mengambil tindakan untuk 

segera menyelesaikan masalah yang dihadapi, T tidak membiarkan 

masalah berlarut-larut terlalu lama. Biasanya memecahkan masalah 

bersama-sama dengan istri melalu telepon. Adapun strategi yang biasa 

dilakukan T untuk memecahkan masalah biasanya menunggu amarah 

turun terlebih dahulu, ketida kedua belah pihak sudah dalam keadaan 

stabil maka dibicarakan baik-baik dan mencari jalan keluar bersama. 

Jikalau ada masalah di Indramayu maka T tetap menyelesaikannya tanpa 

sepengetahuan istri. Seperti masalah kekurangan secara ekonomi, jika 
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sudah sangat kepepet biasanya T meminjam uang dari orang lain. Alasan 

T untuk tidak menyampaikan masalah yang terjadi di Indramayu karena 

takut jika K merasa khawatir di sana, sehingga biasanya T hanya 

menceritakan hal baik-baik yang terjadi. 

Adapun faktor yang membuat T dan K tetap mempertahankan 

rumah tangganya karena masih ingin hidup bersama. T memaknai sebuah 

pernikahan suatu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan supaya dapat 

membangun rumah tangga yang baik. Selain itu, T memiliki prinsip 

menikah cukup satu kali selama dalam hidupnya. Hal ini juga yang 

membuat T tetap mempertahankan pernikahannya dengan K. Selain 

prinsip dalam dirinya, T juga menuturkan bahwa dalam sebuah hubungan 

sangat diperlukan rasa percaya satu sama lain. Salah satu bentuk rasa 

percaya tersebut tidak mudah percaya dengan pernyataan pihak ketiga. T 

berpendapat jika ada suami yang istrinya bekerja menjadi TKW di luar 

negeri terus dia menikah lagi atau selingkuh maka orang tersebut tidak 

memiliki rasa percaya satu sama lain dan mudah termakan omongan 

pihak ketiga. Alasan T menikahi K waktu itu selain karena cinta juga 

karena K merupakan sosok wanita yang cantik, secara spiritual cukup 

baik, dan yakin dapat memberikan keturunan yang baik. Adapun usaha 

yang dilakukan untuk terus membangun cinta yang fluktuaktif dengan 

rasa percaya satu sama lain. Selain cinta dan percaya, aspek lain yang 

tidak kalah penting dalam sebuah hubungan adalah komitmen. T 

menyatakan sepenuhnya berkomitmen untuk tetap mempertahankan 
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rumah tangganya bersama K. Namun, kembali lagi manusia hanya bisa 

berusaha sebaik mungkin yang menentukan kedepannya tetap hanya 

Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Selama 25 tahun T dan K menjalani kehidupan rumah tangga, T 

merasa puas dengan pernikahannya. Kepuasan tersebut disampaikan 

karena K sudah mampu memberikan keturunan yang baik dengan jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan. Terkait berhubungan biologis, T 

merasa sudah ideal dan sempurna. Dalam keadaan berjauhan seperti saat 

ini adapun cara mengontrol kebutuhan seksualnya, T biasanya mencari 

aktivitas lain seperti mencari teman untuk berbincang, menyibukkan diri 

untuk mempersiapkan jualan atau aktivitas lainnya yang mengalihkan 

pemikirannya. Jikalau dibandingkan dengan pasangan lain yang memiliki 

kondisi serupa T merasa hubungannya dengan K lebih baik dan lebih 

puas daripada pasangan lain karena ada rasa percaya yang begitu besar 

antara T dan K dalam menjalani semuanya. Banyak kebutuhan-

kebutuhan lain dalam hubungan suami istri yang harus dipenuhi. Seperti 

kebutuhan emosional dan kebutuhan rasa aman. T menuturkan bahwa 

pemenuhan kebutuhan selama ini cukup baik. Selain sepuasan T juga 

merasa bahagia dalam menjalani hubungan dengan K. Menurut T karena 

dalam sebuah pernikahan yang dicari adalah sebuah kebahagiaan. Berarti 

jika orang menikah harusnya bahagia. T juga menyatakan bahwa dia 

tetap bahagia walaupun saat ini jarak memisahkan keduanya karena T 

merasa ada sebuah keterikatan satu sama lain yang tidak bisa dijelaskan. 
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Selama 25 tahun hidup bersama, K memiliki keistimewaan 

tersendiri untuk T. Salain kecantikan istrinya ada  hal lain yang membuat 

T mengistimewakan istrinya, yaitu keuletan dalam diri istrinya yang 

tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Tidak hanya itu, T 

menuturkan bahwa istrinya mampu memberikan ketenangan ditengah 

masalah yang sedang dihadapi. Jika tidak karena terbentur masalah 

ekonomi K seharusnya ada bersama T dan tidak akan  diizinkan untuk 

pergi karena K begitu bermakna untuk T. T pun selalu memprioritaskan 

K, sesibuk apapun jika ada kabar dari K maka T pasti meninggalkan 

kesibukannya hanya untuk merasakan kebersamaan via telepon dengan 

istrinya. Ketika merindukan istri, T biasanya selalu mengalihkan pada 

aktivitas lain, terutama mempersiapkan sayur-sayur yang akan dijual. 

Namun, ada kalanya T benar-benar membutuhkan kehadiran K, terutama 

disaat T sakit. Saat sakit T merasa tidak ada yang mengurusnya karena 

anak pertamanya pun merantau di luar kota. Seperti pasangan lainnya, T 

dan K memiliki harapan kedepan terkait dengan hubungannya. 

Seperti rencana menghadapi hari tua bersama hingga usia senja 

dengan penuh cinta dan suka duka bersama. Walaupun saat ini T merasa 

keluarganya belum ideal karena masing-masing anggota keluarga sibuk 

mencari nafkah sendiri-sendiri dan tidak tinggal dalam satu rumah. 

Namun, T sangat berharap ketika K pulang, T akan membangun keluarga 

yang lebih baik dan berusaha semaksimal mungkin supaya istri tidak 

bekerja menjadi TKW lagi. 
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d. Hasil Obsevasi Responden 2 (AH) 

Interaksi dengan Anak 

Hari, tanggal : Rabu, 21 Februari 2018 
Pukul  : 08.45-09.00 WIB 
Lokasi : Rumah responden 
 
Saat peneliti melakukan wawancara, anak responden yakni AR 
mendekati responden dengan membawa sebuah tab. Setelah itu AR 
memberikan tab yang dibawanya kepada AH. AR meminta AH untuk 
membuka video kartun. Kemudian AH bercerita kepada AR bahwa 
ibunya tadi pagi mengitimkan sebuah video dan foto untuk AR. AH 
menunjukkan foto dan video yang diberikan oleh istrinya kepada AR. 
Setelah itu, AR pergi meninggalkan AH dengan membawa tab menuju 
teras rumah. 
 
Dukungan Keluarga 

Hari, tanggal : Sabtu, 31 Maret 2018 
Pukul  : 21.30-21.45 WIB 
Lokasi : Rumah responden 
 
Saat peneliti selesai melakukan wawancara kedua dengan responden 
peneliti melihat anak responden yakni AR sedang terbaring dengan 
menonton televise ditemani oleh ibu dari responden, yaitu NN. Peneliti 
menanyakan biasanya AR tidur dengan siapa, kemudian AH menjelaskan 
AR biasanya tidur dengan neneknya di kamar depan. Sedangkan AH 
biasanya tidur di ruang tamu dengan beralaskan tikar. Kemudian AH 
menceritakan sehari-hari pun AR bersama NN. Kecuali jika AH tidak 
bekerja biasanya AR bersama AH. Di luar waktu penelitian pun peneliti 
sering melihat AR diajak jalan-jalan naik motor bersama BR, yakni ayah 
dari AH. 
 

e. Hasil Wawancara Responden 2 (AH) 

Dinamika psikologis komitmen pernikahan pada responden 2 

adalah sebagai berikut: 
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1) Pernikahan 

a) Usia pernikahan 

Responden dan istrinya sudah menjalani kehidupan 

rumah tangga sejak tahun 2009. Jika dihitung, usia pernikahan 

AH dan S sudah mencapai usia 9 tahun. 

R: Sembilan tahun 
P: Sembilan tahun, berarti dari 2007 eh 2009 ya? 
R: 2000 nah 2009 (W1, AH, 27-29) 
 

b) Usia anak 

Responden dan istri sudah dikaruniai satu anak laki-laki 

berusia empat tahun. 

Hampir empat empat tahun (W1, AH, 404) 
 

c) Alasan menikahi istri 

Adapun alasan responden menikahi S karena beberapa 

faktor. Pertama, responden merasa nyaman dengan S. Kedua, 

sama-sama memiliki komitmen untuk kedepan. Ketiga, 

memiliki tujuan yang sama. 

Kalo yang yang pertama itu mungkin nyaman, nyaman (P: 
Heem, nyaman dalam arti apa mang?) Ya dalam kalo ini kan 
urusannya sama perasaan hehe, menyangkut perasaan, yang 
paling di yang paling sulit dicari itu kan ketika perasaan kita 
udah nyaman, ya gimana lagi gitu kan (P: Heem, terus selain 
rasa nyaman?) Ee kalo kalo saya sih ibaratnya gak enggak 
muluk-muluk ya dalam dalam memilih pasangan atau apa yang 
harus punya kriteria begini, yang punya ini ini ini, enggak, yang 
penting kita kita punya komitmen kedepan, kita ya ya kita punya 
komitmen ke depan ya selanjutnya kita jalanin bareng-bareng 
gitu, dijalani bareng-bareng sebaik mungkin. Kalo di di di 
perjalanan atau ee di ke depannya ada permasalahan begini-
bengini ya kita juga harus apa ya ber ya harus apa ya istilahnya 
harus diomongin bareng-bareng lah ibaratnya ya kita juga kalo 
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emang kita misalkan udah gak nyaman ya gimana lagi, kita cari 
solusi bareng-bareng gitu. Tapi ya selama ini ya masih biasa-
biasa aja. Ya kalo saya sih ya intinya itu, di dijalani aja lah. 
Kalo selama masih dalam apa dalam batas-batas yang tidak 
terlalu ini kan (P: Terus ada lagi gak mang?) Ya kan bukannya 
ibaratnya waktu itu kan bukan istilahnya bukan memilih gitu, 
selagi segala selagi kita ibaratnya punya punya satu satu tujuan 
yang sama yaitu ingin ingin ingin melanjutkan hidup bersama-
sama gitu ya kenapa tidak dijalanin, toh masalah jodoh masalah 
rejeki masalah ini kan urusannya Tuhan yang penting kita kita 
jalanin bagaimana peran kita sebaik mungkin (W2, AH, 299-
364) 
 

d) Proses menikahi istri 

Responden menyatakan bahwa pernikahannya dengan S 

tanpa sengaja, awalnya hanya menjalani apa adanya. Kemudian 

responden berasumsi bahwa semua sudah diatur oleh Allah, 

responden dan S ditetapkan berjodoh. 

Ya mungkin kalo urusan kayak gini mungkin kembali ke ini ya 
kalo itu sih kalo masalah milih-milih sih enggak, mungkin ya 
atau jodoh atau gimana kita juga gak tau kan. Tapi setau saya 
itu ketika kita udah udah apa udah jalan, menjalin hubungan ya 
kita harus konsekuen gitu, ibaratnya kita harus ya ya kalo itu 
udah terjadi ya kita harus di dijalani se sebaik mungkin gitu. 
Kalo masalah menetapkan apa sih enggak, ya berjalan dengan 
sendirinya hehehe berjalan dengan sendirinya. Enggak 
ibaratnya ya waktu dulu juga kan enggak enggak enggak ada 
planning buat nikah sama ini itu. Ya intinya dijalani aja, 
dijalani ya dijalani sebaik mungkin (W2, AH, 265-296) 

 
e) Tujuan menikah 

Responden memaparkan bahwa tujuannya menikah 

adalah untuk menyempurnakan ibadah, menambah relasi 

keluarga dan ingin hidup bahagia bersama S. 

Ya intinya sih untuk menyempurnakan ibadah, menyempurnakan 
ibadah intinya sih itu. Untuk ibadah, yaa lebih memperbanyak 
keluarga, ya mungkin intinya sih itu, menyempurnakan ibadah 
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(P: Iya iya, karena pernikahan ibadah terlama ya mang hehe) 
Nah itu ya emang itu hehe, ya kalo yang lebih terperinci atau 
lebih ininya kan banyak orang orangnya masing-masing seperti 
ini seperti itu, kalo tujuannya sih ya ya kalo kalo boleh bisa 
dikatakan makna kan boleh bisa dikatakan tidaknya intinya itu  
(P: Heem, terus ada lagi mang yang mau disampaikan tentang 
makna atau tujuan dari menikah itu sendiri?) Ya pertama itu, ya 
terus mungkin tujuannya ya pengen hidup bahagia bersama gitu 
Hidup bahagia bersama, ya mungkin dibalik kebahagiaan itu 
juga ya perlu ada pengorbanan gitu, perlu ada perjuangan, 
kadang banyak liku-liku, banyak cobaan, banyak ini. Ya untuk 
untuk mencapai suatu kebahagiaan itu kan ya mungkin ada ada 
apa ya, ada hambatan-hambatan yang harus dilewati (W2, AH, 
61-105) 
 

f) Pandangan pernikahan ideal 

Menurut responden keluarganya saat belum ideal. 

Responden memiliki persepsi bahwa keluarga yang ideal adalah 

keluarga yang hidup bersama. 

Kalo untuk ideal belum, kalo untuk ideal belum, ya kalo ditanya 
kenapa ya ya itu tadi. Ya ya idealnya kan sebuah keluarga itu 
tinggal satu rumah, nah hidup hidup hidup apa ya bareng lah, 
heem bersama tiap hari apa gitu. Ya kalo untuk kata ideal sih 
belum, belum. Tapi kan balik ya balik lagi ya ada beberapa ya 
ada berbagai faktor, nah ada berbagai faktor yang apa ya, 
cuman tadi kan ada ada berbagai faktor yang ibaratnya 
ceritanya hidup kita seperti ini lah, nah kan (P: Iya, tapi 
mendekati ideal?) Ee kita juga pengennya kan begini kan 
pengen yang ibaratnya pengen pengen menuju arah ideal yang 
tadi gitu kan, cuman ya mungkin belum belum belum bisa 
disamakan yang sudah ideal ideal ideal lainnya gitu. Ya ya 
semua ini sih pasti pengennya kesitu. Cuman dari berbagai 
faktor tadi ya ceritanya lagi begini yaudah dijalani aja gitu kan 
toh kita juga berusaha menuju yang ke ideal gitu (W1, AH, 
680-720) 
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2) Istri menjadi TKW 

a) Kurun waktu ditinggal istri menjadi TKW 

Selama menikah dengan responden S menjadi TKW di 

luar negeri sudah dua kali. Pertama, menjadi TKW di Taiwan 

dengan kurun waktu sekitar dua tahun. Kedua, menjadi TKW di 

Hongkong dengan kurun waktu hampir tiga tahun. Jika 

diakumulasikan S menjadi TKW kurang lebih selama empat 

tahun. 

Emm setelah menikah itu ee pertama berangkat ke ke negara 
Taiwan sekitar dua tahun. Nah terus itu pulang lagi, berangkat 
lagi sekarang ke negara Hongkong kurang lebih mau dua tahun 
juga (P: Oh iya, berarti hampir empat tahun kalo 
diakumulasikan) Heem betul (W1, AH, 34-44) 
 

b) Alasan istri menjadi TKW 

Adapun alasan S menjadi TKW berdasarkan penuturan 

responden disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, membantu 

perekonomian keluarga. Kedua, ingin ada pemasukan lebih 

untuk masa depan anak. Ketiga, untuk membangun rumah 

supaya tidak tinggal bersama orangtua responden. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan informan, S pergi ke luar negeri 

bekerja menjadi TKW karena ingin membangun rumah untuk 

keluarganya. 

R: Ya yang pertama ya ingin membantu perekonomian keluarga 
kan 
P: Hemm heem 
R: Intinya sih itu membantu perekonomian keluarga 
P: Terus ada alasan lain enggak selain itu? 
R: Kalo untuk alasan yang lain mungkin gak ada sih 
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P: Hemm, berarti lebih ke karena faktor ekonomi 
R: Faktor ekonomi (W2, AH, 405-418) 
 
Ya ya pertama kan waktu ya sekarang kan ibaratnya ya hidup 
hidup di keluarga kan masih serba kekurangan. Ya kalo untuk 
kebutuhan sehari-hari kan ya masih ada lah, kalo untuk 
kebutuhan sehari-hari, ya intinya kan orang kan mikirnya ya 
pengen ya pengen ada pemasukan yang lebih gitu (P: Hemm, 
buat tabungan atau gimana itu mang?) Ya bisa juga buat 
tabungan, ya untuk kedepannya bisa juga kan buat bangun 
rumah atau untuk ee tabungan, atau untuk masa depan anak 
kan. Intinya ya untuk mencapai kehidupan keluarga yang lebih 
baik dalam dalam dalam segi ekonomi (W2, AH, 422-446) 
 
Jarene kuh pengen gawe umah jeh (katanya ingin membangun 
rumah) (I2, NN, 35-63) 
 

c) Penghasilan istri 

- Besaran penghasilan istri 

Jumlah penghasilan S per bulan kurang lebih 

sembilan juta rupiah. Akan tetapi belum dipotong dengan 

uang makan ketika libur, terlebih jika S keluar untuk 

refreshing bersama teman-temannya. 

Sebulan kalo dihitung dari ini sekitar sembilan juta per 
bulannya (P: Itu udah bersih tuh?) Belum. Ya kalo kalo 
bersih ininya ya kan kalo kalo libur apa kan ya otomatis 
makan sendiri, ada ya itu biaya itu sendiri, kalo kalo emang 
lagi boros ya sisanya ya tinggal sekian gitu (W2, AH, 777-
790) 
 

- Istri mengirim uang setiap bulan 

Biasanya S mengirimkan uang kepada keluarga 

setiap bulan sekitar satu juta rupiah. Hal ini didukung oleh 

pernyataan informan. Ketika responden merantau ke Bali, S 
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mengirimkan uang untuk kebutuhan anaknya kepada 

orangtua responden. 

P: Terus biasanya dikirim per bulan atau berapa bulan 
sekali gitu mang? 
R: Biasanya itungannya per bulan 
P: Kalo boleh tau sebulan berapa mang? 
R: Ee kalo untuk itu sebulan tuh rata-rata satu juta 
P: Hemm, yang dikirim ke Indonesia tadi? 
R: Heem, yang yang sisanya ditabungin (W2, AH, 795-
803) 
 
Lagi Aline laka bae ning anu kah ya rong juta. Toli kirim 
maning sejuta pitung atus (Waktu AH tidak ada itu kirim 
dua juta. Terus kirim lagi satu juta tujuh ratus) (I2, NN, 
764-784) 
 

- Alasan istri mengirim uang 

Adapun alasan S mengirimkan uang adalah untuk 

kebutuhan anaknya. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan 

informan. 

Itu juga yang dikirim kan buat buat jajan anak. Buat itu aja, 
yang yang sisanya ditabung (W2, AH, 805-809) 
 
Iya, ya enggo kita enggo belanjane AM (Iya, ya buat aku 
buat belanjanya AM) (I2, NN, 764-784) 
 

d) Istri bekerja menjadi TKW atas keinginan istri sendiri 

S bekerja menjadi TKW atas dasar keinginan sendiri. 

Responden tidak pernah menyuruh atau memaksa S untuk 

bekerja menjadi TKW. Hal ini didukung oleh pernyataan 

informan bahwa S pergi ke luar negeri atas dasar kesinginannya 

sendiri. 

Kalo untuk itu keinginan istri saya sendiri (P: Ohh, kenapa itu 
mang?) Ya itu karena ibaratnya kalo kalo ya kalo dinilai dari 
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saya itu ya kalo melihat melihat keadaan dan saya menilai niat 
dia ibaratnya baik gitu kan ya kenapa tidak dijalani. Toh 
sedangkan dia dia niat sendiri dan gak ibaratnya gak gak saya 
suruh atau gimana ya dia punya niatan sendiri (W2, AH, 450-
464) 
 
Iya, heem. Meng luar kuh meng negeri kuh pengene dewek (Iya, 
heem. Ke luar negeri itu atas keinginannya sendiri) (I2, NN, 
835-847) 
 

e) Alasan mengizinkan istri menjadi TKW 

Alasan responden mengizinkan S menjadi TKW karena 

lingkungan sekitar sudah tidak asing jika istri bekerja menjadi 

TKW. Selain itu, keinginan yang dimiliki istri terlalu besar 

untuk membangun rumah supaya lebih mudah dan cepat 

mengumpulkan uang maka responden mengizinkan S bekerja 

menjadi TKW. 

Ya kalo di sini kan ibaratnya kalo kalo begitu kan udah udah 
umum lah, udah udah umum, udah ibaratnya udah biasa kalo 
masyarakat di sini kan. Ya istri saya juga kan ingin ingin kayak 
temen-temennya, maksudya udah bisa bangun rumah, 
keliatannya udah mapan gitu kan. Ya mungkin itungannya kalo 
kalo kalo kerja di luar negeri kan enak gitu cepet dapet duitnya 
(W2, AH, 531-547) 

 
f) Diskusi sebelum memutuskan untuk memberi izin istri menjadi 

TKW 

Sebelum S pergi menjadi TKW, reponden dan S 

melakukan diskusi terlebih dahulu. Responden pun merasa 

kebingunangan antara memberi izin atau tidak. Akan tetapi, 

karena keinginan yang dimiliki istri terlalu besar sehingga 

responden mengizinkan S untuk bekerja menjadi TKW. 
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Ya awalnya kalo didiskusikan sih sering beberapa kali, cuman 
ya kan kalo bagi sayanya an antara ngizinin dan juga gak 
ngizinin gitu. Tapi ya ujung-ujungnya mau gimana lagi, maksa 
terus kan hehe (P: Jadi sebenernya awalnya mamang Ali gak 
mengizinkan gitu?) Ya kan liat kondisi dulu, ya kalo kalo kalo 
secara pribadi ya ya gimana ya, ya sebenernya kalo secara 
pribadi kan ya dalam hati kan ya ya itu antara antara ngizinin 
juga antara ngizinin juga gak gak ngizinin juga (P: Ohh, fivety 
fivety yaa) Heem, karena mungkin kemauan dia terlalu ini kan, 
akhirnya ya luluh juga hehehe (P: Apa sih yang membuat 
mamang Ali akhirnya luluh mengizinkan yu Santi gitu?) Ya 
daripada maksa-maksa terus hehehe, katanya kayak anak kecil 
aja kalo kalo minta ini kan belum belum diturutin kan ngeregek-
ngerengek terus tiap hari, tiap waktu, tiap ini (W2, AH, 553-
588) 
 

g) Sebelum menikah istri pernah menadi TKW 

Sebelum menikah dengan responden, S memiliki 

pengalaman bekerja di luar negeri menjadi TKW, saat itu 

bekerja di daerah Timur Tengah selama tiga tahun. 

P: Heem, sebelum menikah sama mamang Ali yu santi pernah 
ke luar negeri gak mang? 
R: Pernah 
P: Ohh, berapa kali? 
R: Ee satu kali 
P: Ohh 
R: Waktu itu ke daerah timur tengah ya 
P: Hemm 
R: Sekitar tiga tahun (W2, AH, 468-475) 
 

h) Perasaan pertama kali ditinggal istri menjadi TKW 

Perasaan yang dirasakan responden ketika pertama kali 

ditinggal istri menjadi TKW adalah merasa berat untuk 

menjalaninya. 

Waktu awal ya emang berat ya, waktu awal ya namanya juga 
baru ya pasti ada suatu yang entah gimana (W1, AH, 1555-
1559) 
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i) Harapan ketika istri pulang 

Responden memiliki dua harapan terhadap S setelah 

pulang dari luar negeri nanti. Pertama, responden berharap 

bahwa S bisa pulang dengan keadaan selamat. Kedua, responden 

berharap S tidak pergi untuk bekerja menjadi TKW lagi untuk 

yang ketiga kalinya.  

Ya harapannya ya hehehe ya harapannya sih ya harapan ya 
seperti pada umumnya ya dia pulang baik, baik-baik, masih 
sehat, masih apa, kalo emang di sini banyak lah ya syukur-
syukur gak ada niat untuk berangkat lagi gitu, di sini aja (W1, 
AH, 555-569) 
 

j) Hal yang dilakukan ketika merindukan istri 

Ketika terbesit rasa rindu kepada istri, biasanya ada 

beberapa hal yang dilakukan oleh responden. Pertama, 

responden mengalihkan pikiran. Kedua, menghibur diri seperti 

menonton TV atau sejenisnya. Ketiga, mengalihkan pada 

aktivitas terutama pekerjaan. 

Kalo rasa kangen sih pasti ada ya, kalo rasa kangen sih ya 
balik, kalo sekarang sih ya itu balik lagi ke pengalihan, 
pengalihan pemikiran pemikiran itu. Kalo misalkan kita intinya 
jangan sampe ngelamun, jangan sampe ngelamun itu hal yang 
paling bahaya itu hehehe jangan sampe ngelamun, jangan 
sampe galau (P: Heem, berarti biasanya apa aja mang yang 
dilakukan selain pengalihan pikiran itu kalo lagi kangen gitu?) 
Menghibur diri, ya contohnya ya ya misalkan ya minimal 
nonton TV lah acara seru, misalkan nonton bola misal, ya ya 
jadi kan pemikiran kita gak gak mikirin kesana gitu, pemikiran 
kita kan jadi mikirin yang ini. Tapi ya lebih banyak sih ke 
kerjaan, misalkan kalo saya sih gini, bangun tidur ini ini udah 
berangkat kerja, terus itu juga misalkan kalo ibaratnya kalo 
kalo belum ngantuk banget gak bakalan berhenti. Kalo kalo kita 
ibaratnya berhenti gitu ada pasti ada pikiran yang enggak-
enggak. Pikiran ya bisa bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi 
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apa ya jadi kan kepikiran yang enggak-enggak atau apa (W2, 
AH, 1471-1519) 

 
3) Komunikasi 

a) Cara komunikasi dengan istri 

Adapun cara responden berkomunikasi dengan istri 

dengan menggunakan handphone dan media sosial. 

Ya sekarang udah zaman canggih ya hehehe bisa lewat ya bisa 
lewat macem-macem. Apalagi kan sekarang udah bisa ya bisa 
telponan, bisa video call-an atau bisa ya se kalo ini kan 
sewaktu-waktu bisa ngubungin gitu (P: Iya, berarti lewat HP, 
media sosial gitu ya?) Ha heem, lewat HP, media sosial, 
aplikasi tentang ya semacam itu (W1, AH, 54-70) 
 

b) Waktu komunikasi dengan istri 

Biasanya responden dan istri melakukan komunikasi 

pada saat malam hari, pagi hari sebelum bekerja, atau setelah 

istri selesai kerja. 

Kayak aktivitas sehari-hari aja ya emang gini, misalkan malem 
telpon ya kalo kalo waktunya banyak ya pasti cerita (P: Hemm, 
berarti lebih banyak malam telponnya atau gimana mang?) 
Kalo untuk waktu biasanya kalo emang ini kan kalo enggak 
malem pagi. Pagi sebelum saya berangkat kerja biasanya suka 
video call dulu (W1, AH, 522-533) 
 
Misalkan kalo pagi biasanya belum kerja, kalo gak pagi kalo 
dia selesai kerja (W1, AH, 540-544) 
 

c) Frekuensi komunikasi dengan istri 

Komunikasi responden dengan istri dilakukan setiap hari, 

mulai dari panggilan suara, panggilan video, atau hanya sebatas 

chatting tergantung kesibukan satu sama lain. 

P: Iya, terus seberapa sering ka Mamang Ali sama Yayu Santi 
melakukan komunikasi? Ada waktu-waktu tertentu gitu gak? 
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R: Ada, ya enggak enggak menentu sih. Kadang kadang kalo 
sempetnya aja 
P: Ohh 
R: Kalo dia sempet ya, kalo disini sempet 
P: Hemm, biasanya berapa minggu sekali atau gimana? 
R: Wah tiap hari 
P: Oh tiap hari? 
R: Kalo kalo dalam kalo dalam itungan ini tiap hari 
P: Hemm 
R: Walaupun lewat chatting-chatting-an di aplikasi gitu 
P: Ohh. Hemm, berarti kalo chatting gitu tiap hari ya? 
R: Tiap hari 
P: Tapi kalo telpon gitu? 
R: Ya ee telpon juga bia ee kadang-kadang kadang-kadang tiap 
hari tergantung kesibukan (W1, AH, 75-96) 
 

d) Penghambat komunikasi 

Adapun penghambat komunikasi antar responden dan S 

adalah kesibukan masing-masing yang berbeda. 

Kan kalo telpon lagi sibuk ya udah gitu (W1, AH, 98-99) 
 

e) Pola komunikasi 

Pola komunikasi yang dilakukan menyesuaikan dengan 

kesibukan masing-masing, terkadang responden yang 

menghubungi S terlebih dahulu atau sebaliknya. 

P: Berarti kadang Mamang Ali yang telepon ke sana, kadang Yu 
Santi yang telpon kesini atau gimana? 
R: Nah iya iya begitu 
P: Hemm 
R: Yang ini aja kalo misalkan siapa aja yang nelpon hehe 
P: Ohh 
R: Kalo misalkan di sana gak sibuk nanti nelpon ke sini kan 
kalo di sini ini nelpon ke sana, kayak gitu aja (W1, AH, 103-
111) 
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f) Hal-hal yang biasa dibicarakan bersama istri 

- Hal-hal yang diceritakan kepada istri 

Topik yang dibicarakan saat komunikasi antar 

responden dan S bermacam-macam, mulai dari random 

hingga aktivitas keseharian yang dilakukan pasangan. 

Ya macem-macem, gak jelas wah ya kayak orang ngobrol 
biasa aja, ngobrol keseharian. Ngobrol keluarga, tentang 
masalah keluarga. Misalkan kalo di sini keluarga ada 
masalah diobrolin di sini lagi ada masalah gini gini gini. 
Ohh ya gini gini gini kan kalo masalah keluarga, dia juga 
kadang-kadang ya kalo kalo istri saya yang ini kan kadang-
kadang tentang permasalahan sama majikannya, tentang 
keseharian disana, ya ngobrol-ngobrol kayak orang ini aja 
ngobrolin masalah temen-temennya gosip apa gosip apa 
gitu (P: Hehe iya iya, berarti kayak aktivitas sehari-hari 
kayak gitu) Kaya aktivitas sehari-hari aja ya emang gini 
(W1, AH, 495-522) 
 

- Menceritakan masalah kepada istri 

Responden biasa menceritakan masalah yang 

dihadapinya kepada istri, terutama jika masalah tersebut 

berkaitan dengan S. 

Kalo kalo ada masalah kalo untuk cerita emang cerita. 
Cerita cuman cerita yang ibaratnya apa yang kebanyakan 
apa yang berhubungan dengan dia gitu kan. Cerita 
misalkan di sini ada masalah gini gini gini gini, masalah 
keluarga, masalah ya kebanyakan kalo untuk cerita ya 
masalah pribadi sama keluarga gitu gak yang masalah 
keseharian, misalkan ya ya kalo cerita masalah keseharian 
itu kan ya ya maksudnya kan ngomong-ngomong iseng lah. 
Cerita-cerita yang ya sering. Sering, selama ya selama 
komunikasi masih lancar ya sering. Tapi kalo lagi diem-
dieman ya biasalah gitu kan, namanya juga orang hehehe 
(W1, AH, 1157-1187) 
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- Berbagi cerita satu sama lain 

Responden dan istri saling berbagi cerita satu sama 

lain. 

(P: Nah itu tuh Mamang Ali suka nanyain gak Yu Santi 
disana lagi ada masalah enggak kayak gitu?) Ada, kadang 
kadang nanyain kadang cerita sendiri. Ada masalah ini ini 
ini, kalo sama majikannya masalah ini ini ini, kalo sama 
temennya ini ini ini, sama ya pokoknya kalo ya kadang 
cerita duluan kadang tanya dulu (P: Hemm, tapi lebih 
sering mana itu mang? Lebih sering cerita duluan kayaknya 
ya hehe) Lebih sering cerita duluan, kalo kalo ada 
masalah-masalah pengen ngomong pasti udah cerita 
duluan begini begini begini ya kalo yang lebih banyak sih 
cerita duluan (P: Heem, Yu Santinya juga kayak gitu? Suka 
nanyain gak di sini lagi ada masalah apa enggak kayak 
gitu?) Ya sama seperti itu (W2, AH, 1549-1572) 
 

- Mengkomunikasikan perkembangan anak dengan istri 

Selain bercerita satu sama lain, responden dan S 

selalu mengkomunikasikan perkembangan anak. 

P: Nah biasanya suka mengomunikasikan perkembangan 
anak sama istri gak? 
R: Sering 
P: Hemm 
R: Sering 
P: Contohnya mang? 
R: Ee contohnya kadang-kadang kalo ini kan suka video 
call-an sama ibunya ngobrol apalah. Kadang-kadang kalo 
gak video call-an suka suka kirim-kirim video ke ibunya 
gitu 
P: Heem 
R: Suka kirim video suka ya pokoknya kirim-kirim foto 
kadang-kadang kalo ini kalo ibunya gak sibuk ngobrol aja 
sama ibunya kan berdua hehehe (W1, AH, 418-433) 
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- Diskusi untuk masa depan anak 

Tidak hanya membahas perkembangan anak, 

terkadang saat berkomuniaksi respoden dan S juga 

membahas persiapan untuk masa depan anaknya. 

Ee kalo untuk masa depan emang harus ada diskusi ya 
walaupun ibaratnya jauh, jauh juga tapi kan untuk masa 
depan ya emang kita harus mendiskusikan ee kedepannya 
enaknya gimana karena karena itu kan anak anak anak kita 
berdua gitu kan. Ya gimana misalkan ini mau disekolahin 
dimana gitu, perkembangan ininya sampe gimana ibaratnya 
kalo kalo kalo ngomong ini ya kalo ngomong simple-nya 
kan dia udah bisa apa sekarang. Sekarang dia udah bisa 
nyayi-nyanyi di video-nya kan sering diliat udah bisa 
nyanyi udah bisa A B C D ya ibunya di sana tahu gitu. Yang 
dia ee dulunya waktu ditinggal kan masih masih segini 
sekarang udah segede gini. Untuk kedepannya ya emang 
emang harus ada diskusi yang ya ya harus didisukusikan 
gitu untuk untuk masa depan anak (W1, AH, 442-472) 
 

g) Hal yang dilakukan saat komunikasi 

Selain berkomunikasi dengan responden, S juga sering 

melakukan komunikasi dengan anaknya. 

Video call nanyain anaknya, ngobrol sama anaknya, anaknya 
udah bangun belum (W1, AH, 535-538) 
 

h) Ketika merindukan istri terkadang disampaikan dan terkadang 

tidak 

Ketika responden merindukan S, terkadang disampaikan 

dan terkadang tidak. Responden khawatir jika terlalu sering 

disampaikan akan memicu kegalauan satu sama lain. 

Kadang-kadang disampaiin kadang-kadang enggak. Terlalu 
terlalu banyak di disampein ntar ujung-ujungnya galau, pasti 
seperti itu. Jadi kan pikirannya pikirannya balik lagi, apa kayak 
kayak orang nyesel kayak orang sedih kayak orang apa kan. Itu 
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juga gak baik bakal bakal bakal mempengaruhi yang lainnya 
juga (W2, AH, 1525-1541) 
 

4) Rasa percaya 

a) Cara menjaga rasa percaya satu sama lain 

Berdasarkan penuturan responden cara menjaga percaya 

satu sama lain adalah dengan berpikir positif dan memberikan 

kepercayaan satu sama lain. Selain itu, terdapat batasan-batasan 

apa saja yang semestinya dilakukan dan tidak dilakukan 

sehingga mampu memperkuat komitmen. 

Ya caranya sih ya kalo menurut saya itu ya masalah 
kepercayaan ya dikembaliin aja ke diri kita masing-masing gitu, 
orang orang kita udah udah menikah. Saya juga mikirnya nyari 
nyari rezeki yang halal kan, ya udah lah jangan jangan pikir 
mac jangan pikirin yang macem-macem gitu. Orang dia juga 
niatnya bener, kalo masalah kepercayaan sih ya emang 
sebenernya kalo masalah kepercayaan kepercayaan mungkin 
dalam dalam artian yang ini ya takut begini begini begini gitu 
kan, yang cenderung lebih ke yang negatif gitu kan. Sebenernya 
walau intinya walaupun enggak jarak jauh juga kesempatan 
dalam misalkan kalo orangnya emang lebih agak gimana gitu 
ya pasti kesempatan untuk begitu juga ada gitu. Tapi dalam 
hubungan jarak jauh ya kita percayain aja lah, kita udah nikah, 
udah lama banget, udah punya anak masa masih mikir yang 
begitu-begitu hehehe ya kan (P: Hehe, nah itu kan kalo yang 
orang maksudnya deketan aja bisa memiliki kecederungan 
kayak gitu) Kayak gitu, apalagi yang jarak jauh gitu (P: Iya, 
terus gimana cara untuk menjaga bener-bener saling percaya 
kayak gitu? Contohnya apa gitu?) Gimana ya, ya orang ya 
harus percaya aja. Kita percaya ke dia, ya dianya juga harus 
percaya ke saya kan (W1, AH, 123-179) 
 
Ya cara menjaganya ya dijalanin dijalanin istilahnya kalo saya 
sih gimana ya dijalanin aja gitu. Ya misalnya waktunya 
waktunya berantem ya beratem, ya waktunya ini ya ini. Yang 
penting kan ya itu tadi ada ada batas-batasnya. Kalo kita masih 
pengen seperti ini jangan melakukan hal-hal yang itu gitu kan. 
Kalo udah melakukan hal-hal yang itu kita juga ya harus 
berkomitmen lagi, kedepannya mau gimana. Kalo kalo kalo 
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untuk menjaga kepercayaan ya susah, ya namanya juga percaya 
juga kan kadang naik kadang hehehe itu kan hehe, kadang naik 
kadang turun, kadang ini. Kalo kalo lagi saling percaya ya 
enak, kalo lagi pada gak percaya ya udah berantem ya 
berantem. Kalo kalo cape ini ya tinggal matiin HP aja hehehe 
(W2, AH, 1251-1286) 
 

b) Alasan tetap mempercayai istri 

Adapun alasan responden tetap mempercayai S karena 

ditunjukkan dengan bukti-bukti serta niat S menjadi TKW hanya 

sebatas ingin bekerja. 

Hemm, tetep percaya ya yang yang namanya percaya juga kan 
perlu ada bukti-bukti. Ya satu ya percaya ya kalo kalo saya 
percaya sih ya percaya gitu, percaya percaya ini, dia juga kan 
di sana niat kerja (W2, AH, 1291-1298) 
 

c) Kepercayaan yang diberikan berupa toleransi 

Bentuk rasa percaya yang diberikan responden kepada 

istri berupa toleransi. Responden menuturkan ketika S masih 

melakukan hal-hal yang masih sewajarnya untuk dilakukan 

maka masih ada rasa percaya antara responden dan S. 

Ya satu ya percaya ya kalo kalo saya percaya sih ya percaya 
gitu, percaya percaya ini, dia juga kan disana niat kerja, niat 
baik kan, dengan niat baik. Kalo misalkan dia melakukan hal-
hal yang ini ya pasti disananya juga dia juga hidup kan sama 
bukan bukan ibaratnya bukan dia sendiri. Ada ada orang-orang 
lain yang di sekitarnya kalo apa atau apa, terus saya ibaratnya 
saya bikin kayak gini yang penting kalo dia dia ibaratnya dia 
pergi masih istri saya dia juga kan ya pulang juga harus masih 
harus masih jadi istri saya gitu, walaupun saya pikirnya gini ya 
bebas-bebas aja, bebas-bebas dalam dalam artian ya dia mau 
ngelakuin apa ngelakuin apa ngelakuin apa ya terserah dia gitu 
dia juga kan udah ibaratnya udah udah ngerti mana yang baik 
mana yang enggak gitu. Mana yang ibaratnya mana yang gak 
baik buat dia mana yang baik buat dia. Ya kecuali ibaratnya dia 
udah ibaratnya udah udah melakukan hal-hal yang tidak 
sewajarnya. Selama selama saya tau dia masih melakukan hal-
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hal yang sewajarnya ya saya masih percaya (P: Iya iya, berarti 
cara menjaga rasa percayanya tuh lebih kayak toleransi gitu 
ya?) Nah (P: Toleransi antara satu sama lain kayak gitu?) 
Heem (W2, AH, 1295-1345) 
 

5) Permasalahan dalam rumah tangga 

a) Pemicu teradinya konflik 

Biasanya yang memicu terjadinya konflik antar 

responden dan S adalah masalah yang berkaitan dengan waktu, 

seperti ketika S membutuhkan reponden untuk bercerita atau 

hanya sebatas teman ngonbrol namun responden sibuk dengan 

pekerjaan yang ada di Indramayu. Selain itu, terkadang pikiran-

pikiran negatif tentang pasangan, masalah antar pasangan, dan 

faktor pergaulan yang berbeda budaya pun memicu terjadinya 

konflik. 

Ee ya kalo konfliknya mungkin ada ee mungkin ya biasanya 
biasanya yang yang berhubungan dengan masalah waktu 
biasanya masalah waktu, ya misalkan dia kalo lagi apa butuh 
teman curhat atau butuh teman buat ngobrol apa, sedangkan 
saya disininya lagi sibuk apa apa apa gitu kan. Mungkin 
permasalahan yang besar kebanyakan itu sih. (P: Hemm, terus 
ada masalah lain gitu gak?) Masalah, ya kalo kalo kalo 
masalah sih banyak ya hehehe (P: Yang bener-bener apa ya 
yang agak merenggangkan hubungan dulunya tapi sekarang 
udah bisa lagi itu cara ee prosesnya tuh kayak gimana?) Ee ya 
kalo kebanyakan ya kebanyakan itu sih pertama dari itu kan. 
Seb ya sebenernya kebanyakan itu terus yang dari masalah itu 
kan kebanyakan, nah belum masalah-masalah lain. Misalkan ee 
yaa biasanya sih pikiran pikiran-pikiran negatif dari dari diri 
kita sediri ya karena udah kebanyakan gak ada ini kan mikirnya 
macem-macem begini begini begini. Ya berawalnya kalo 
permasalahan itu ya timbulnya dari situ (W1, AH, 197-241) 
 
Bias ee biasanya masalah-masalah itu masalah yang seperti itu 
timbu ee timbul karena satu kan mungkin ke kesepian, butuh 
teman curhat gak ada kan, butuh pengen ngobrol atau sekedar 
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ya ibaratnya butuh tempat sampah lah. Kalo kalo dilihat dari 
permasalahan ya emang sebenernya malah lebih komplit ya. 
Masalah, permasahalahan itu macem-macem (P: Iya, 
maksudnya lebih kompleks itu gimana?) Ee misalnya ya 
pertama masalah itu antara hubungan ini. Terus kebanyakan 
juga dari dari faktor pergaulan mungkin. Pergaulan juga bisa 
sangat mempengaruhi, pergaulan misalkan ya pergaulan disana 
atau pergaulan disini kadang-kadang kalo emang ee hubungan 
jarak jauh yang model gini nih biasanya kalo misalkan ee si si 
istri gak ada ke luar negeri. Nah si suaminya kadang-kadang ya 
gimana cari hiburan atau apa atau ya dia mikir kan kadang-
kadang istrinya nyari duit dianya enak-enakan disini atau 
gimana atau malah sebaliknya. Biasanya disini hidup hidup di 
kampung atau dengan dengan. Biasanya kalo disini hidup di 
kampung dengan kehidupan yang sederhana tiba-tiba dia 
pindah kan di luar negara yang sudah sangat maju, jadi ketika 
bertemu dengan orang-orang dengan temen-temen dengan 
dengan gaya hidup berbeda biasanya kebanyakan kita ikutin 
arus sana (W1, AH, 236-289) 
 

b) Konflik yang muncul dalam waktu yang lama 

Adapun masalah yang biasa muncul dalam waktu lama 

biasanya permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, 

masalah pribadi, hingga masalah pergaulan. 

Ee konflik yang lama itu banyak sih banyak (P: Hemm heem, 
boleh disebutkan salah satunya mang?) Dari ya dari 
permasalahan keluarga, permasalahan pribadi, masalah teman, 
ya cuman ya solusinya ya ya udah biarin aja gitu hehehe. Toh 
juga entar juga ini sendiri yang penting keinginan kita masih 
keinginan kita untuk bersama masih ada gitu (P: Hemm heem, 
berarti cara menyelesaikannya gimana? Biasanya dalam jangka 
waktu berapa lama diem-diemannya mang?) Ee kalo kalo untuk 
diem-dieman itu gak diiniin apa ininya aja, tapi kebanyakan gak 
lama (W1, AH, 1125-1151) 

 
c) Permasalahan yang muncul dalam pernikahan 

Menurut responden, dalam sebuah pernikahan tentunya 

akan selalu ada masalah yang harus dihadapi, mulai dari 
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masalah antar suami istri, konflik antar keluarga, konflik antar 

tetangga, dan konflik antar teman. 

Kalo kalo dari konflik itu pasti ada yang menurut saya setau 
saya itu kalo dalam rumah tangga kan ya itu berkonflik antar 
suami istri, konflik antar keluarga. Keluarga ibaratnya keluarga 
suami atau keluarga istri itu itu itu pasti ada gitu. Pasti ada, 
terus juga konflik antar tetangga, konflik antar teman pasti itu 
ada (W1, AH, 1105-1119) 
 
Ya ya masalah masalahnya yang pertama masalah pasangan 
gitu kan. Maksudnya masalah antara saya dan istri saya (P: 
Ohh masalah pribadi antar kedua pasangan gitu ya) Haa heem, 
itu juga kan ya ya kita kayak kalo kalo enggak ini ya di situ juga 
kalo kalo kalo tiap harinya tiap intinya kan permasalahan pasti 
ada aja gitu. Ya walau walaupun masalah besar masalah kecil 
ya pasti ada (W2, AH, 1131-1145) 
 
Ya ya masalah itu, terus juga masalah keluarga pasti ada (P: 
Hemm, masalah keluarga besar maksudya?) Iya, masalah itu 
juga kan pasti ada, pasti ada masalah ini ini ini. Ya kita juga 
harus harus pandai harus pandai ya harus pandai menyikapi 
dan sebijaksana mungkin gitu jangan sampe misalkan kita mau 
nyelesaiin masalah keluarga malah jadi masalah yang baru gitu 
kan (P: Heem, terus mang selain masalah pasangan sama 
keluarga?) Ya kalo, ya banyak sih ya ya namanya juga manusia 
Kalo gak masalah pribadi, masalah keluarga, masalah 
lingkungan, masalah temen, masalah kerjaan hehe banyak juga 
kan (W2, AH, 1154-1180) 
 

d) Permasalahan yang diuraikan di atas muncul dalam kehidupan 

pernikahan 

Masalah yang diuraikan di atas muncul dalam kehidupan 

rumah tangga responden dan S. 

(P: Oke, hehe. Nah kalo dikembalikan ke posisi Mamang Ali 
permasalahan-permasalahan itu memang ada atau gimana 
mang?) Ada, ada pasti ada ya. Ya namanya juga orang hidup 
pasti pasti ada akar permasalahan-permasalahan seperti itu, 
walaupun kadang kecil kadang juga besar. Tapi ya itu, 
dihadapin, dijalanin, ya ya udah (W2, AH, 1217-1229) 
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e) Orang ke tiga dalam hubungan pernikahan 

Selain masalah yang di uraikan di atas, responden 

menyampaikan bahwa ada permasalahan lain dalam pernikahan 

yaitu berkaitan dengan orang ketiga. Dalam permasalahan orang 

ketiga, responden mengkategorikan orang ketiga menjadi dua 

jenis. Pertama, orang ketiga yang dengan dengan pasangan. 

Kedua, orang ketiga yang suka ikut campur dengan rumah 

tangga orang lain. 

Kalo dalam satu hubungan itu orang ketiga itu pasti ada. Setiap 
ibaratnya gini ibaratnya setiap hubungan apapun orang orang 
ketiga itu pasti ada. Hubungan sama temen lagi akrab-akrabnya 
sama si A misalkan datang si B hehehe, dateng yang ini. Dalam 
pernikahan juga pasti ada orang ketiga ada yang ibaratnya ada 
yang orang ketiga ada yang ibaratnya ada yang ikut campur 
urusan orang ada, ada itu, ada juga kan orang ketiga dalam arti 
suka kan ada. Ya pasti ada, tapi ya (W2, AH, 1702-1725) 

 
f) Perasaan yang muncul ketika hal buruk dalam hubungan terjadi 

Tidak jauh berbeda dengan orang lain, responden pun 

akan merasakan perasaan negatif seperti marah dan cemburu 

ketikahal buruk dalam hubungan terjadi. 

Ya perasaannya ya namanya juga perasaan namanya perasaan 
semua orang juga pasti enggak gak beda jauh. Kalo ada 
permasalahan begini pasti perasaannya begini, pasti sama lah, 
pasti sama gak gak bakalan beda (P: Heem, bisa diceritain 
misal contoh gimana gitu atau dalam hal yang lebih spesifik 
perasaann apa ya?) Ya misal ya ya minimal gini lah misalkan 
lagi ada ya kayak kayak orang pacaran aja misal, ya 
perasaannya gak beda jauh seperti itu, misalkan lagi ada orang 
yang deketin katanya gini gini gini gini gini gini gini dia suka 
gitu kan, ya pasti kalo kalo emang perasaan ya pasti cemburu, 
otomatis pasti pasti cemburu kan. Tapi saya ibaratnya udah 
cemburu juga dalam dalam hal yang masih dalam hal yang 
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sewajarnya. Ditanyain dulu kan tindakannya kelanjutannya 
gimana gimana gimana. Ya kalo kalo ada orang ketiga yang 
mau ngancurin ngancurin keluarga ya otomatis marah, 
perasaannya kan marah otomatis marah gitu kan. Tapi ya diliat 
lagi kelanjutannya gimana gimana, dia bakalan ini atau gimana 
gimana gimana, maksudnya apa dan lain sebagainya kan. Nanti 
suatu saat ya pasti ketauan (W2, AH, 1782-1828) 
 

6) Problem solving 

a) Cara menyikapi masalah yang muncul 

Cara responden menyikapi masalah yang muncul adalah 

dengan menjalani apa yang ada dan bergerak mengikuti alur. 

Ya cara cara menyikapinya ya ya berjalan ibaratnya ya 
berjalan dengan sendirinya gitu. Maksudnya ya enggak ada 
harus begini begini begini kan (W2, AH, 1147-1152) 
 

b) Cara menyelesaikan masalah 

Sedangkan dalam menyelesaikan masalah, responden 

biasanya memperbaiki pikiran negatif dan dikembalikan pada 

rasa percaya satu sama lain. 

Ya ya cara cara mengatasinya ya dengan ya ibaratnya dengan 
dengan dengan pikirannya kita sediri sih. Ya ya kembali lagi 
kan ke ke rasa rasa kepercayaan kita terhadap pasangan (W1, 
AH, 244-250) 
 

c) Sikap yang diambil ketika ada orang ke tiga 

Cara menyikapi orang ketiga yang hadir dalam hubungan 

responden dengan S, biasanya responden dan S membicaran hal 

tersebut hingga menemukan solusi yang cocok untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Ya ya kalo suatu hubungan kalo sudah ada orang ketiga itu ya 
udah ibaratnya ya suatu hubungan itu enggak enggak berjalan 
dengan lancar pasti. Ya ya tinggal ini aja, ya kalo udah gak 
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berjalan dengan lancar ya ambil ambil solusinya, maunya 
gimana gitu kan? Karena ya enggak mungkin kita bisa 
menjalankan hubungan yang ada ibaratnya tidak mungkin 
lancar suatu hubungan karena ada orang ketiga gitu. Ya pasti 
enggak enggak akan mungkin lancar. Ya tinggal ambil solusinya 
enaknya gimana, enaknya gimana, ya di diini aja di om 
dibicarakan enaknya gimana (W1, AH, 1314-1340) 
 

d) Dalam mengambil keputusan memikirkan dampak kepada istri 

Dalam mengambil keputusan, responden memikirkan 

dampak kepada istri, terutama ketika masalah tersebut ada 

kaitannya dengan istri. 

Emm kalo itu ya dikondisikan lagi. Misalkan ada ini 
permasalahan ada ada sangkut pautnya enggak sama istri saya, 
misalkan ada ada sangkut pautnya ya lebih baik diomongin dulu 
ke dia enaknya gimana, kalo kalo kalo gak ada sangkut pautnya 
ya bebas-bebas aja gitu. Kan juga kan ada ya kita harus bisa 
bedain antara permasalahan pribadi, permasalahan sama 
pasangan, permasalahan sama keluarga gitu, keluarga besar. 
Kalo kalo misalkan kalo kalo masalah itu ya masalah pasangan 
ya ya harus diomongin dulu (W2, AH, 1632-1654) 
 

7) Mempertahankan rumah tangga 

a) Hal yang dilakukan untuk mempertahankan pernikahan 

Terdapat tiga hal yang dilakukan responden untuk 

mempertahankan rumah tangganya. Pertama iktiar 

mempertahankan sebaik mungkin. Kedua, menjalankan peran 

sebaik mungkin. Ketiga, tawakal, menyerahkan semuanya 

kepada sang Pencipta. 

Pokoknya pokoknya dilakuin dilakuin se sebaik mungkin. Kalo 
kesananya ya terserah begitu, intinya kita kita melakukan 
ibaratnya peran ibaratnya peran sebaik mungkin, kalo udah 
ngelakuin peran sebaik mungkin ya kalo penilaiannya ya 
terserah gitu, yang penting udah udah ngelakuin hal sebaik 
mungkin ya udah gitu. Ada ada ini lagi ya lakuin lagi, ada ini 
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lagi lakuin lagi, kalo kalo lebih yang mendetail sih ya enggak 
ini sih enggak enggak kepikiran harus seperti itu harus seperti 
itu, ya biasanya ya dikondisikan ya di kecuali ya dikondisikan 
aja (P: Berarti intinya berusaha untuk mempertahankan gitu) 
Iya (P: Tapi akhirnya tetep diserahin ke yang di atas gitu ya) 
Nah itu, intinya itu (W2, AH, 1589-1616) 
 

b) Cara mempertahankan pernikahan dari orang ketiga 

Menurut responden, selama masih ada komitmen untuk 

bersama antar suami istri, orang ketiga tidak akan mampu 

memisahkannya. 

Ya selama kita masih berkomitmen untuk bersama ya ibaratnya 
ya ya gak ada pengaruhnya gitu. Kalo kita masih punya 
komitmen untuk bersama ya mau orang ketiga kek mau orang 
keempat kek hehe (P: Hehehe, terus itu gimana mang cara 
mengatasi orang ketiga tiga itu orang ketiga yang banyak hal 
itu?) Ya selama kita masih bisa ibaratnya masih punya 
komitmen gitu, ya namanya juga orang misalkan orang orang 
suka kan. Ya orang suka dalam arti ibaratnya ada yang lagi 
deketin, misalkan lagi deketin saya atau istri saya ya selama 
saya sama istri saya punya komitmen masih ingin bersama ya 
lama-lama orang yang deketinnya ya nyerah juga. Toh ngapain 
buang-buang waktu gitu kan untuk untuk untuk mendapatkan 
suatu hal yang mustahil (P: Heem iya iya, berarti caranya itu 
dengan komitmen itu ya mang?) Komitmen itu, misalkan juga 
kan ada orang mau ngancurin rumah tangga orang kan ya 
selama kita ya masih punya komitmen bersama ya lama-lama 
juga akan cape dengan sendirinya. Toh juga dia buang-buang 
waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran untuk 
melakukan hal yang tidak penting kan. Sama juga hehehe gak 
ada kerjaan (W2, AH, 1727-1772) 
 

8) Peran sebagai suami dan ayah 

a) Pembagian peran antara suami istri 

Berdasarkan penuturan responden, pada saat ini suami 

istri harus bisa menjalankan kedua peran tersebut. Suami harus 

bisa menjalankan peran istri juga, begitu juga istri harus bisa 
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menjalankan peran suami. Jadi, ketika salah satu pasangan tidak 

ada, maka pasangan saling mengisi peran tersebut satu sama 

lain. 

Sebenernya kalo kalo kalo zaman sekarang ya kalo zaman 
sekarang kalo masalah berperan ya kita orangtua itu harus 
sebenernya walaupun suami walaupun istri itu ya harus bisa 
bisa dua-duanya. Yang yang suami ee ketika istri gak ada dia 
harus bisa bisa apa ya bisa ngerjain semua yang ibaratnya yang 
yang harus dilakukan seorang istri ketika dia dan begitu juga 
sebaliknya gitu kan. Jadi dalam keluarga itu kan kita ibaratnya 
saling saling mengisi gitulah (W1, AH, 335-357) 
 

b) Dinamika menjalani peran ganda 

- Menjalani peran ganda 

Responden merasa peran sebagai kepala keluarga 

dan peran sebagai istri keduanya kewajiban yang harus 

dijalani, sehingga mau tidak mau responden harus 

menjalani peran ganda tersebut. 

Hemm ya tinggal ibaratnya ya dijalani aja gitu kan hehehe. 
Ya ibaratnya ya emang itu dua-duanya emang kewajiban 
gitu. Jadi ya mau tidak mau ya emang harus di iniin (W1, 
AH, 373-380) 

 
 

- Manajemen waktu dalam menjalankan peran ganda 

Adapun manajemen waktu responden untuk 

mengurus anak dan bekerja adalah tinggal menyesuaikan 

waktu saja antara waktu untuk mengurus anak dan waktu 

untuk bekerja, 

Hemm ya tergan ehh biasanya sih tinggal ngatur waktunya 
aja gitu, waktu biasanya jam anak ini butuh-butuh ini 
butuh-butuh ini jam jam sekian sekian sekian sekian gitu 
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terus saya kerja dari jam sekian sekian sekian sekian, ada 
di rumah lagi jam sekian sekian sekian dan kebetulan 
anaknya juga udah agak gede jadi bisa bisa diini kayaknya 
kalo emang dia ee saya lagi sibuk atau gimana ya kan anak 
saya ada orangtua saya gitu di rumah dibantu (W1, AH, 
385-401) 
 

- Kepuasan mejalani peran ganda 

Dalam menjalankan peran ganda responden merasa 

harus puas menjalaninya. 

R: Ya harus puas, harus puas 
P: Kenapa mang? 
R: Ya emang (diam cukup lama)	(W1, AH, 479-481) 
 

c) Urusan istri menjadi urusan suami 

Ketika S bercerita tentang masalahnya, maka secara 

tidak langsung urusan S menjadi urusan responden. Biasanya 

dalam kondisi seperti itu, responden menjalankan perannya 

untuk memberikan nasehat atau memberikan solusi terhadap 

masalah yang sedang dihadapi oleh S. 

Kalo dia cerita pasti jadi urusannya saya juga, kalo dia gak 
cerita ya gak tau itu urusannya siapa (P: Hehe, berarti kalo 
diceritakan gitu bener-bener kayak terikat masalah dia berarti 
masalah saya juga atau gimana?) Iya, ya minimal kita ya 
ibaratya kalo kalo dia cerita permasalahan pekerjaan, masalah 
temennya ya ya minimal kita kita ngasih nasehat atau kita 
ngasih solusi. Tapi ya tetep tetep aja ibaratnya yang yang 
ngelakuin dia yang apanya dia kan dia sendiri yang tau gimana 
cara-caranya, ya kecuali kalo kalo dia ada masalah gak cerita 
terus dia ngelaku-ngelakuin ini ibaratnya ya hehehe ibaratnya 
ya ya urusannya dia gitu (W2, AH, 1659-1683) 
 

d) Konsep diri sebagai kepala keluarga 

- Penghasilan istri lebih besar tidak mempengaruhi konsep 

diri sebagai kepala keluarga 
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Responden menyatakan bahwa walaupun 

penghasilan S lebih besar dari penghasilannya, responden 

tidak merasa terganggu dengan hal tersebut. Hal itu, tidak 

mempengaruhi konsep dirinya sebagai kepala keluarga. 

Heem, ee kalo kalo untuk mengganggu sih enggak ya (W2, 
AH, 838-839) 
 

- Alasan konsep diri sebagai kepala keluarga tidak terganggu 

Adapun alasan responden tidak terganggu konsep 

dirinya sebagai kepala keluarga walaupun penghasilan istri 

lebih besar dari penghasilannya yaitu nilai mata uang di 

Indonesia dan di Hongkong berbada. Kedua, selagi 

responden tetap menjalankan perannya sebagai kepala 

kelaurga, yaitu mencari nafkah, maka hal tersebut tidak 

terlalu berpengaruh pada dirinya. Terlebih, responden 

bersyukur jika penghasilan istrinya lebih besar dari 

penghasilannya. 

Ya perbandingannya perbandingannya kan itu kalo 
penghasilan segitu kan itungannya kan duit duit duit luar 
negeri ya, maksudnya duit sana. Kalo kalo kalo itungan duit 
sini ibaratnya kita itungannya gini aja misalkan jadi 
pembantu rumah tangga. Kalo di di Indonesia mungkin ya 
atau di lebih ininya kan di Jakarta paling paling 
penghasilannya rata-rata per bulan sekitar dua juta, kalo 
itungannya duit sini. Ya itu juga kalo ya mungkin kalo kalo 
dihitung dari duit sananya sih duit segitu kan gak seberapa. 
Tapi kan kalo di kirim ke Indonesia kan jadi jadi banyak, 
yang penting kita ibaratnya di sini masih masih mencari 
nafkah gitu. Ya masih masih masih menjalani peran sebagai 
sebagai suami se sebagai mana mestinya, yang penting itu 
aja. Ya kalo kalo masalah penghasilan dia lebih gede ya ya 
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malah ibaratnya kan ya malah bersyukur gitu (W2, AH, 
841-880) 
 

9) Kebersamaan dengan istri 

a) Cara menghabiskan waktu bersama istri 

Adapun cara menghabiskan waktu antara responden 

dengan S melalui panggilan suara, panggilan video, dan 

chatting. 

Yaa ya di ini aja di apa dikondisikan. Kalo sekarang udah bisa 
video call terus apa gitu ya ngobrol-ngobrol dikit atau apa (W1, 
AH, 489-492) 
 

b) Mengingat masa lalu bersama istri 

Selain itu, responden dan S suka mengenang masa lalu 

yang sudah dilewati bersama hingga menimbulkan rasa 

kebahagiaan satu sama lain. 

Suka, suka (P: Kenangan masa lalu kayak gitu) Heem (P: 
Biasanya itu gimana?) Ya kadang-kadang ya ya suka cerita 
waktu dulu gimana suka ini kan, waktu itu begini begini 
kamunya begini begini hehehe (P: Itu menimbulkan rasa 
gimana rahasia rasa bahagia sendiri ya?) Haa iya (W1, AH, 
1490-1502) 
 

10) Kepuasan pernikahan 

a) Kepuasan dalam pernikahan 

Responden menyatakan bahwa ia puas dengan 

pernikahan yang dijalani saat ini. Jika dikuantifikasi, responden 

memberi nilai antara 7 hingga 8 dari 10. Namun, responden pun 

menjelaskan sulit untuk menilainya. 

Emm untuk diri pribadi sih ya saya sih puas-puas aja gitu, puas-
puas aja ya gimana ibaratnya gini ya gimanapun apapun yang 
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terjadi ya dijalanin aja gitu dibikin enjoy aja hehehe dibikin 
enjoy aja, ya tinggal ya gitu, ya udah lah jalanin aja gimana 
ininya (P: Kalo ada skala satu sampe sepuluh boleh disebutkan 
berapa gitu?) Untuk hal apa itu? (P: Ee keseluruhan dalam hal 
kepuasan pernikahan selama menjalani pernikahan sama Yayu 
Santi) Ya kalo bisa dinilai sih antara tujuh delapan, tujuh 
delapan, ya susah juga nilainya hehe (W1, AH, 580-605) 
 

b) Kebahagiaan dalam pernikahan 

Responden merasa bahagia dengan pernikahan yang 

dijalani saat ini. Adapun alasan tetap bahagia walaupun saat ini 

responden dan S dipisahkan oleh jarak dan waktu karena 

responden dan S masih mampu bertahan dengan pernikahannya. 

Kalo bahagia ya harus bahagia, harus bahagia, ya buktinya kan 
sampe sampe sekarang masih bisa bertahan ya berarti kan 
masih bisa bahagia gitu hehehe (W1, AH, 726-731) 
 

c) Perbandingan hubungan dengan orang lain yang memiliki 

kondisi serupa 

Jika dibandingkan antara hubungan responden dan S 

dengan pasangan lain yang memiliki latar belakang yang sama, 

responden merasa hubungan dengan istrinya lebih baik. Namun, 

responden memaparkan bahwa sulit untuk dibandingkan, karena 

dinamika rumah tangga yang dijalani antara responden dan 

orang lain itu berbeda, sehingga sulit untuk dibandingkan. 

Kalo untuk dibandingin sih susah. Balik lagi ke masing-masing 
orangnya ya kadang-kadang ee kebanyakan kalo orang yang 
hubungan jarak jauh itu ya biasanya ya kalo emang bener-bener 
dia gak saling ini kebanyakan pada cerai gitu. Nah karena ya 
mungkin ya di situ tadi jadi berbagai macam permasalahan  
akhirnya memutuskan untuk (P: Tidak berkomitmen) Nah 
bercerai, ya kalo diban dibanding dalam kata dibandingkan ya 
ya mending sih. Mending kan ukurannya kita dalam sekian 
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tahun sekian ini kan masih bisa mempertahankan ibaratnya 
pernikahan gitu kan, ya ya masih mending dibanding 
dibandingkan dengan yang cerai tadi gitu hehehe. Hehehe kalo 
untuk dibandingkan sih ya mending wong masih bisa bertahan 
(P: Iya, kalo dibandingkan sama sama yang masih berkomitmen 
dalam pernikahan gitu mungkin meresa lebih baik secara 
pikiran subjektif aja menurut mamang Ali) Hemm ya lebih baik, 
lebih baik (P: Lebih baik dalam hal apa mang?) Ya kalo kalo 
untuk perbandingan sih susah ya karena kan kehidupan orang 
kan beda-beda punya hehehe. Iya iya tapi ya pada umumnya ya 
mungkin mereka juga punya cerita yang sama gitu cuman kan 
dengan jalaninya kan dengan cara yang berbeda-beda (W1, 
AH, 621-675) 
 

d) Hal yang menghambat kebahagiaan dalam pernikahan 

Meskipun merasa bahagia walaupun menjalani 

pernikahan jarak jauh, tidak dapat dipungkiri ada hal-hal yang 

menghambat kebahagiaan tersebut. Responden menyatakan 

bahwa jarak merupakan salah satu penghambat dalam 

kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu, jarak dapat menghambat 

kebersamaan responden dengan S secara fisik. 

Kalo kalo kalo dari saya itu ya inti sebenernya kalo untuk em 
arah kebahagiaan mungkin ada yang kurang, ada yang kurang, 
ya namanya juga kan orang LDR ya itu tadi. Ya dari namanya 
juga kan orang LDR pasti kan ada yang kurang, kalo ada yang 
kurang pasti kurang bahagia. Cuman kan ya balik lagi mau mau 
gimana lagi gitu hehe ya masa dibahagia bahagiain aja hehehe 
(P: Hehehe iya ya, yang kurang itu contohnya apa gitu mang?) 
Emm kurang ya itu tadi kebanyakan itu ya waktu waktu 
kebersamannya itu yang kurang, pasti (P: Berarti secara fisik 
untuk bersama kayak gitu ya?) Nahh heem secara fisik, ya kalo 
yang lainnya sih ya biasa-biasa aja gitu (W1, AH, 736-768) 
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11) Pemenuhan kebutuhan 

a) Merasa kurang dalam pemenuhan kebutuhan 

Dalam pemenuhan kebutuhan, responden merasa semua 

berjalan baik. Namun, responden menyebutkan bahwa dalam 

pemenuhan tersebut tetap ada yang kurang. 

Ya kalo berjalan dengan baik pasti pasti berjalan dengan baik, 
cuman ya pasti aja ada ada yang kurang-kurang, pasti ada yang 
kurang-kurang. Ya kalo berjalan berjalan baik ya berjalan baik, 
cuman ya pasti aja ada yang kurang hehehe (W1, AH, 844-853) 
 

b) Cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

Responden menyatakan ketika pasangan suami istri 

dipisahkan oleh jarak maka ada banyak hal yang tidak terpenuhi. 

Mau bagaimana pun hal tersebut merupakan konsekuensi dari 

keputusan yang sudah disepakati bersama. 

Ya kalo untuk memenuhinya secara ya emang susah namanya 
juga orang jauh-jauhan kan ya pasti ada ada ya banyak yang 
tidak terpenuhi. Banyak faktor yang ee banyak hal yang tidak 
terpenuhi. Ya solusinya ya harus nerima gitu, nerima hehe 
nerima apa adanya. Orang ceritanya lagi gini ya mau gimana 
lagi, ibarat ngomongnya kan gitu (W1, AH, 1210-1229) 
 
- Cara memenuhi kebutuhan seksual 

Adapun cara memenuhi kebutuhan biologis antar 

suami istri, responden menjelaskan biasanya dialihkan pada 

aktivitas lain, melakukan panggilan video dengan istri, atau 

hanya sekedar berbincang masalah pribadi dengan istri pun 

sudah termasuk dalam keintiman. 

Kita juga ibaratnya udah udah tau gitu ya orang orang 
namanya jauh-jauhan ya mau gimana lagi gitu. Terus meng 
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ke arah yang seperti itu biasanya ya kita juga udah 
nyadarin ya paling dialihin ke aktivitas-aktivitas yang lain. 
Dengan mempersibuk diri atau apa. Biasanya sih seperti 
itu. Ya misalkan ya ya dengan berbagai cara sih hehehe 
banyak juga. Ya sekarang udah bisa lewat ee video call 
atau ya sekedar ngobrol-ngobrol ini itu. Kalo kalo kalo 
ngomongin masalah pribadi kan itu itu juga udah udah 
masuknya intim hehehe (W1, AH, 778-803) 
 

12) Relasi sosial 

a) Tempat berbagi cerita secara umum selain kepada istri 

Responden biasa menceritakan masalahnya kepada 

seseorang yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. 

Seperti, ketika responden menghadapi permasalahan di keluarga 

besar maka responden pun akan menceritakan masalah tersebut 

kepada anggota keluarga yang lain untuk mencari solusi 

bersama. 

Kalo ya tergantung permasalahannya ya. Kalo misalkan ini 
masalah keluarga ya diceritain ke keluarga enaknya gimana 
gitu kan. Ya kalo untuk untuk temen-temen sekedar cerita atau 
apa ya ya banyak temen banyak keluarga banyak ini hehehe 
(W1, AH, 859-870) 
 

b) Jarang menceritakan masalah pribadi 

Selain itu, responden jarang menceritakan masalah 

pribadinya kepada orang lain kecuali orang tersebut dipercaya 

dapat memberikan solusi terhadap masalahnya. 

Tapi kalo kalo untuk untuk untuk masalah cerita-cerita masalah 
pribadi sih jarang, jarang kalo untuk masalah-masalah pribadi, 
kecuali kita ada masalah yang ee butuh ini ya ya kita biasanya 
ya mau cerita juga kan liat dulu ke orangnya tentang masalah 
apa gitu kan, kira-kira siapa yang bisa nah yang taulah. Heem, 
kira-kira memberi solusi (W1, AH, 872-885) 
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c) Jarang menghabiskan waktu bersama teman 

Responden menceritakan bahwa ketika memiliki waktu 

luang, responden lebih sering menghabiskan waktu tersebut 

bersama keluarga daripada main bersama teman-temannya. Hal 

ini didukung oleh pernyataan informan bahwa responden pergi 

untuk main bersama temannya dengan intensitas satu bulan 

sekali pun tidak. 

Heem, ya kalo jarang sih. Jarang, kebanyakan waktu itu 
dihabiskan ya buat di rumah, kerja, ya kalo misalkan kalo sama 
temen-temen ya paling sewaktu-waktu, sewaktu-waktu juga 
dalam ya paling ngopi bareng gitu kan, nah nongkrong-
nongkrong apa. Kalo untuk hal-hal ke yang negatif enggak, 
enggak kesitu arahnya (P: Biasanya berapa minggu sekali atau 
berapa bulan apa gitu main sama temen-temennya gitu mang?) 
Ya kalo untuk main ya udah ibaratnya enggak gak ada waktu 
buat main hehehe (P: Ohh hehe, sesempatnya aja ya?) Se se 
seininya aja (W1, AH, 1237-1262) 
 
Ya beli, arang-arang. Heem, gah sewulan sepisan gah ora-ora 
acan. Arang miyang karo batur kuh (Ya enggak, jarang-jarang. 
Heem, satu bulan sekali juga enggak sama sekali. Jarang pergi 
dengan temannya) (I2, NN, 630-634) 
 

d) Hubungan dengan teman istri 

Hubungan responden dengan teman-teman S memiliki 

hubungan yang baik, begitu juga sebaliknya. Responden 

menjelaskan bahwa responden dan S memiliki teman yang 

sama. 

Hemm hubungan hubungannya ya baik, baik ya ibaratnya ya 
kalo dia temen istri saya ya dia juga pasti kenal gitu, ya akrab 
juga oh itu itu itu ngobrol-ngobrol apa (P: Hemm, terus Yu 
Santinya sama temen-temen Mamang Ali juga gitu?) Sama gitu 
(W1, AH, 1408-1420) 
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e) Proses interaksi dengan teman 

Responden menceritakan bahwa ketika main dengan 

temannya responden dipertemukan secara tidak sengaja seperti 

bertemu di warung kopi atau tempat sejenisnya sehingga 

membuat responden dan temannya berkumpul di tempat 

tersebut. 

Kalo kalo main untuk ibaratnya kalo main gitu kan kumpul 
sama temen kalo kalo kalo kumpul sama temen ya biasanya di 
dikondisikan gitu ya terjadi ya, enggak ada janjian dimana 
dimana dimana enggak, kan semisal saya ada di sini ketemu 
sama temen yang ini dipanggil dateng ini dipanggil dateng 
(W2, AH, 1053-1065) 
 

f) Aktivitas yang dilakukan ketika interaksi dengan teman 

Adapun aktivitas yang biasa dilakukan oleh responden 

dan temannya adalah mulai dari berrkumpul, berbincang, 

meminum kopi bersama hingga akhirnya masing-masing dari 

mereka pergi. 

Ya paling kumpul, ngobrol, ngopi udah bubar (W2, AH, 1083-
1084) 
 

g) Latar belakang teman-teman 

Responden memiliki teman dari berbagai latar belakang. 

Hingga akhirnya responden mengelompokkan beberapa 

temannya. Seperti ada teman untuk main, teman untuk bekerja, 

hingga teman satu profesi. 

Tergantung temennya sih, temennya juga kan ada ada ada 
temen main, ada temen kerja, ada ada temen profesi ini ada 
temen yang profesi ini. Tapi kan disitu juga kan bisa bisa 
ngobrol masalah bisnis juga, bisa ya bisa becanda bareng gitu 
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kan. Kalo kalo saya sih ya kumpul-kumpulnya ya seperti itu. 
Misalkan saya kan di ibaratnya main ke temen yang di sini ya 
ngobrol ngopi masalah ini ini ini, bisnisnya itu itu itu gimana ya 
udah, udah gitu aja (W2, AH, 1092-1113) 
 

13) Dukungan keluarga 

a) Anak bersama orangtua 

Responden dan anaknya tinggal bersama orangtua 

responden. Ketika responden sibuk bekerja atau ada aktivitas 

lain, biasanya AM dititipkan kepada orangtua responden. 

Kayaknya kalo emang dia ee saya lagi sibuk atau gimana ya kan 
anak saya ada orangtua saya gitu (W1, AH, 396-399) 
 

14) Pandangan terhadap istri 

a) Kedekatan dengan istri 

Responden menyampaikan walaupun secara fisik ia 

dengan istrinya jauh, namun kedekatan secara emosi antara 

responden dan S begitu dekat. 

Ee kedekatannya itu ya ya dibilang dekat ya jauh ya hehe, 
dibilang jauh ya dekat gitu (P: Heem, gimana tuh?) Ya hehe, ya 
dibilang dekat tapi jauh ya orangnya gak ada, komunikasi ada 
kan tiap hari (P: Heem, kalo kedekatan secara fisik kan emang 
jauh) Heem (P: Tapi kalo dekatan secara emosional gitu?) Nah 
kalo kedekatan secara fisik ya emang emang jauh kan, kalo em 
kalo emosional ya dekat (P: Iya, seberapa dekat gitu contohnya 
gimana kalo boleh tau?) Ya ya pada pada umumnya aja dekat 
ya ya dekat seperti orang biasa aja lah gitu (P: Hemm, suami 
istri pada umumnya?) Pada umumnya (W1, AH, 896-920) 
 

b) Keistimewaan istri 

Di mata responden, S adalah sosok wanita yang begitu 

istimewa. Banyak hal yang membuat responden 

mengistimewakan istrinya, terutama keistimewaan pribadiyang 
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tidak bisa disebutkan secara detail oleh responden. Namun, ada 

hal yang benar-benar membuat S istimewa di mata responden, 

yaitu S mempu mempertahankan pernikahan hingga hampir 

sepuluh tahun dengan berbagai macam cobaan, terutama yang 

berkaitan dengan jarak dan waktu. Selain itu, dalam menghadapi 

masalah S tidak langsung mengambil jalan pintas untuk 

mengatasinya. 

Oh sangat istimewa hehehe (P: Bisa diceritakan gimana 
istimewanya?) Ya apa ya ya istimewa lah, ya dalam dalam 
istimewa dalam hal apa ya? (P: Dalam semuanya) Oh ya 
semuanya banyak hehehe (P: Iya hehe, ya mungkin bisa 
disebutkan atau diceritakan salah satunya yang paling berkesan 
di mata Mamang Ali gitu hehe) Ya dari ya kalo dari 
keistimewaan pribadi ya banyaklah, cuman kalo kalo secara ini 
ibaratnya orang yang lagi LDR gitu ya bisa bisa 
mempertahankan hubungan dalam jangka waktu sekian tahun 
itu sudah termasuk orang-orang yang istimewa gitu (P: Hemm 
heem, berarti sangat percaya gitu salah satunya kepada 
Mamang Ali gitu ya?) Heem, terus juga bisa bisa bisa nyelesein 
segala permasalahan apa apa gitu kan. Biasanya kalo kalo yang 
seperti ini hampir ibaratnya kalo ada permasalahan ya udah lah 
gitu kan. Kalo misalkan lagi berantem biasanya ya kebanyakan 
itu ambil jalan pintas atau gimana (P: Heem, tapi kalo Yayu 
Santi enggak?) Ya enggak (W1, AH, 928-975) 
 

c) Tingkat pentingnya istri 

Selain istimewa, responden pun menganggap penting 

istrinya. Responden menyampaikan karena istrinya merupakan 

bagian dari anggota keluarga maka seseorang yang menjadi 

bagian dari keluarganya dianggap penting oleh responden. 

Ya kalo posisi sekarang seberapa penting ya emang penting 
karena dia ibaratnya salah satu bagian dari keluarga. Kalo ya 
kalo kalo salah satu bagian dari keluarga seberapapun kondisi 
apapun kondisinya apapun ininya ya emang emang penting gitu 
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karena karena ya itu bagian dari keluarga, mau gimana juga 
selama masih dalam ikatan satu keluarga ya masih penting 
(W2, AH, 374-387) 
 

15) Faktor yang membuat mempertahankan pernikahan 

a) Faktor-faktor yang membuat mempertahankan pernikahan 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan responden 

masih mempertahankan pernikahannya bersama S. Pertama, 

masih ada keinginan untuk tetap bersama. Kedua, masih satu 

tujuan atau masih satu visi misi. Ketiga, masih ingin 

mempertahankan rumah tangga. Keempat, karena sudah 

memiliki keturunan. 

Ee ya faktor-faktor yang mempertahankan itu ya keinginan 
ibaratnya keinginan untuk tetap bersama yang terutama itu, 
keinginan ya masih masih ibaratnya masih satu tujuan, intinya 
masih satu tujuan, masih punya keinginan untuk bersama, masih 
ingin mempertahankan rumah tangga gitu kan. Masih ingin 
sama-sama ibaratnya ya terutama kembali ke faktor punya anak 
itu. Kan orang kadang-kadang ya mikirnya buat inilah, dia juga 
begini kan untuk untuk untuk anak juga gitu. Yang pertama ya 
itu masih punya tujuan dan pemikiran yang sama (P: Masih 
punya visi misi yang sama) Heem visi misi yang sama, jadi ya 
sampe sekarang masih bisa bertahan ya ee intinya itu (W1, AH, 
1004-1034) 
 
- Bentuk tanggung jawab dari istri berangkat hingga pulang 

ke Indramayu 

Selain empat faktor yang di sebutkan pada poin 

sebelumnya, responden pun merasa memiliki tanggung 

jawab yang besar kepada S. Ketika S pergi menjadi TKW 

masih berstatus menjadi istri responden, maka ketika pulang 

pun S masih harus berrstatus istri responden. 
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Kalo tanggung jawab ya ya emang harus tanggung jawab, 
ya namanya juga kan dia pergi masih itungannya kan dia 
pergi atas atas ibaratnya secara secara tertulis kan atas 
izin saya, ya dia juga kan pulangnya harus harus ke saya 
gitu. Walaupun ibaratnya ibaratnya untuk ke depannya ya 
dibicarain lagi bareng-bareng. Setidaknya saya saya tau 
melepas dia dan saya tau dia balik juga kan tau. Waktu 
ngelepasnya tau waktu baliknya juga tau (W2, AH, 1352-
1371) 
 

16) Cara memaknai pernikahan 

a) Makna dari cinta 

- Makna cinta secara umum 

Responden memaknai cinta sebagai bentuk dari 

proses saling berbagi dan menerima satu sama lain. 

Definisi dari cinta, definisi dari cinta itu ya ya saling apa 
ya saling berbagi saling menerima gitu, saling berbagi 
saling menerima ya, apalagi ya? (W2, AH, 112-117) 
 

- Perubahan makna cinta mengikuti usia 

Responden menuturkan bahwa makna cinta semakin 

bertambahnya usia semakin berbeda. Saat ini, responden 

lebih memaknai cinta dengan rencana-rencana masa depan 

seperti fokus ke usaha, mengurus rumah tangga, dan fokus 

dengan rencana masa depan yang lebih bahagia. 

Hehehe kalo kalo kalo kalo udah seumuran saya segini 
udah udah gak mikirin yang kesitu gitu, udah pikirannya 
kedepannya mau gimana gimana gimana (P: Hemm, itu 
maksudnya gimana kedepannya gimana maksudnya mang?) 
Ya untuk kedepannya untuk misalnya kan lebih lebih fokus 
ke usaha, kan lebih fokus ke ngurus rumah tangga, lebih 
fokus ya rencana-rencana kedepannya untuk hidup yang 
lebih bahagia itu gimana. Ya kalo definisi-definisi cinta itu 
ya kalo ditanyain sekarang ya ya boleh dikatakan ya udah 
lupa hehehe. Kalo kalo kalo waktu zaman-zaman masih 
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muda kan masih enak enak ngomongnya gitu definisi cinta 
itu yang begini begini begi kalo kalo disampein begini 
begini begini (W2, AH, 119-147) 
 

- Cara memaknai cinta dalam pernikahan 

Menurut responden komponen yang penting dalam 

pernikahan itu memberi dan menerima. Dibalik itu semua, 

ada rasa saling percaya, saling mengerti, saling 

menghormati, saling menghargai, dan saling mengerti. 

Hemm, ya itu tadi sih apa ya ya saling ee berbagi, saling 
menerima, ya di ee untuk yang sekarang ini ya dijalanin 
bersama-sama gitu. Berbagi menerima, berbagi menerima, 
kalo kalo kalo kalo berbagi dan merimanya tidak seimbang 
pasti disitu ada permasalahan yang harus diperbaiki (P: 
Hemm, iya iya. Terus ada lagi gak mang? Kan dalam 
pernikahan bisa bertahan sampe sejauh ini apalagi 
hubungan jarak jauh gitu kan emang butuh sesuatu yang 
bisa mempertahankan itu, nah mungkin salah satunya cinta 
atau kayak gimana gitu?) Hemm, ya intinya sih ya itu kan 
yang pertama itu cinta. Di dibalik cinta itu ya ada ada 
macem-macem ini kan ada saling percaya, saling mengerti, 
saling meghormati, saling menghargai ya intinya saling 
gitu ya. Kalo kalo rasa salingnya udah gak ada ya gak 
bakalan berjalan dengan semestinya. Intinya saling 
mengerti, menghargai, percaya. Ya intinya saling aja (W2, 
AH, 154-194) 
 

b) Cara mengelola cinta yang fluktuaktif 

Dalam mengelola cinta yang fluktuaktif, responden 

memiliki dua hal yang biasa dilakuka. Pertama, dalam titik 

terendah tetap saling percaya satu sama lain. Kedua, tidak 

melakukan hal-hal negatif. 

Ya kalo untuk yang stabil sih ya emang susah ya. Emang emang 
jalannya seperti itu. Tapi kan ada ada ada situasi kita ketika 
dalam keadaan jatuh gitu. Ya kita, intinya ya sebelum ibaratnya 
sebelum sebelum sampe titik titik yang paling terendah itu ya 
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kita masih bisa percaya lah, percaya intinya percaya. Bahkan 
ada tidak kita di dalam perikahan kan ada ada batasan-
batasannya, kalo belum sampe seperti itu ya berarti dia masih 
apa masih masih dalam satu ikatan. Nah kalo kalo udah nyampe 
seperti itu kan ya mau gimana lagi ya harus ada tidakan gitu. 
Intinya itu, intinya kalo dalam titik terendah itu kita jangan 
sampai melakukan hal-hal yang seperti itu misalkan, misalkan 
satu emm minta cerai atau apa dan sebagainya yang semacem-
macem itu. Ya kalo kalo udah kita harapan seperti itu kan harus 
harus ada tindakan yang bener-bener ini. Ya batas-batasannya 
disitu sih mungkin itu (P: Iya iya, berarti cara membangun cinta 
tuh salah satunya percaya) Percaya (P: Rasa saling percaya itu 
ya?) Ya kalo hubungan jarak jauh emang yang paling utama itu 
(W2, AH, 208-255) 
 

17) Pekerjaan saat ini 

a) Pekerjaan yang dijalani saat ini 

Responden belum memiliki pekerjaan yang menetap. 

Responden biasa mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. 

Seperti melukis hingga menjadi buruh bangunan. Responden 

menyampaikan saat ini tidak penting lagi memilih pekerjaan 

yang sesuai minat atau tidak, ada hal yang lebih penting yaitu 

menjalani pekerjaan dengan menikmatinya. 

Serabutan sih serabutan (P: Iya, tapi kayaknya lebih banyak ke 
ngelukis-ngelukis gitu gak sih mang? Hehe) Ya kadang-kadang, 
ya pokoknya kemana aja yang perlu ibaratnya yang yang bisa 
dapet duit ya itu (P: Hemm heem, nah terus jadi pekerjaan 
mamang Ali banyak ya? Multi itu ya multitasking?) Kalo bahasa 
kerennya itu, kalo bahasa biasanya serabutan hehehe (P: Hemm 
tapi ada pekerjaan yang bener-bener mamang minati gitu gak? 
Yang buat Mamang Ali enjoy menjalaninya gitu?) Kalo 
pekerjaan itu ya semua sebenernya kalo kalo dijalani dengan ini 
ya enjoy semua. Ya intinya kan kalo kalo sekarang-sekarang 
kan jangan mana yang enjoy mana yang tidak ya udah gak 
penting yang penting gimana itu bisa bisa jadi duit buat 
keluarga ya itu yang dijalanin (W2, AH, 592-623) 
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b) Frekuensi bekerja 

Responden tidak dapat memperkirakan frekuensi 

bekerja. Akan tetapi, responden selalu mencari hal-hal yang bisa 

dikerjakan dan menghasilkan uang. 

Nah itu yang yang yang susah ditebaknya itu. Ya kalo memang 
ada ya ada, kalo gak ada ya gak ada (W2, AH, 705-709) 
 

c) Penghasilan sebagai kepala keluarga 

Responden menjelaskan karena pekerjaan yang dijalani 

tidak menentu sehingga penghasilannya pun tidak menentu. 

Terkadang ketika sedang banyak pekerjaan responden mampu 

menghasilkan uang sekitar satu hingga dua juta rupiah dalam 

satu pekan. Akan tetapi, jika sedang tidak ada pekerjaan bisa 

jadi tidak ada penghasilan sama sekali. 

Kalo diakumulasikan itu waktu itu yang serabutan itu ya agak 
susah juga. Kalo lagi banyak kerjaan ya bisa bisa nyampe satu 
minggu bisa nyampe ibaratnya kalo kalo sekarang itu bisa 
nyampe satu juta lebih dalam satu minggu, bisa nyampe ya 
antara satu sampe dua juta penghasilan satu minggu, tapi ya 
kalo lagi gak ada kerjaan ya hehe ya di bawah satu juta, 
soalnya itu ya kalo kalo yang namanya serabutan kan gak ada 
pemasukan yang tetap per hari dapat sekian sekian sekian, kan 
baru bisa diakumulasikan kan. Misalkan satu hari dapat seratus 
ribu, tinggal dikali aja satu bulan dapetnya seberapa. Kalo 
pekerjaan serabutan ya susah, kalo ya kan mainnya ya untung-
untungan. Kalo misalkan rejeki ya bisa nyampe sehari dapet 
dua ratus bisa, sehari bisa dapat tiga ratus, tapi ya kalo gak ada 
ya gak ada (W2, AH, 649-686) 
 

d) Hal yang dilakukan ketika tidak ada pekerjaan 

Hal yang dilakukan responden ketika sedang tidak ada 

pekerjaan adalah mengasuh anak di rumah. 
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Kalo kalo gak ada kerjaan ya mong-mong anak di rumah, 
ngemong anak hehe (W2, AH, 698-701) 
 

e) Cara mencukupi kebutuhan sehari-hari jika tanpa pekerjaan 

Ketika sedang tidak ada pekerjaan, biasanya responden 

mencari hal-hal yang bisa dilakukan dan menghasilkan uang. 

Ya caranya ya ya cari mana yang ya itu tadi mana yang bisa 
bisa ibaratnya bisa jadi duit ya itu yang dikerjain (W2, AH, 
713-716) 
 

f) Pandangan terhadap pekerjaan sendiri 

Responden merasa pekerjaan yang dijalani saat ini belum 

ideal. Namun, responden menyampaikan bahwa penghasilannya 

mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kalo diliat dari ideal sih ya belum, tapi kalo untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari sih udah bisa. Cuman kalo yang untuk 
yang secara ideal ya yang untuk ee misalkan pemasukan sehari 
segini segini dengan ya ya belum sih masih masih banyak 
kekurangannya (W2, AH, 628-637) 
 

g) Proses menjalani pekerjaan yang menetap 

Saat ini, responden dalam proses menjalani pekerjaan 

yang cukup menetap. Kurang lebih selama enam bulan terakhir 

(terhitung ketika waktu wawancara kedua). Responden bekerja 

dengan rekannya untuk membuat pom mini. Namun, ketika ada 

peluang pekerjaan yang lain responden mengambil pekerjaan 

tersebut dipertimbangkan dengan waktu membuat pom mini 

tersebut. 

Ee sekarang itu lagi proses ya, lagi proses (P: Hemm, proses 
apa mang?) Ya proses ke itu, ya intinya sih saya tuh kan pengen 
berwirausaha. Ada sih, ya ya itu kalo kan kalo di sini lagi gak 
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ada kerjaan kesitu ada kerjaan, kalo di sininya ada lagi ya 
kesitu. Tapi gak ibaratnya gak netep yang dikerjain itu itu aja 
gitu kan apa aja dikerjain (P: Bisa diceritakan gak keinginan 
wirausahanya tuh kayak gimana mang?) Ya kalo kalo untuk 
sekarang sih belum, belum masih masih kerja-kerja sama orang  
(P: Hemm, itu yang tadi Mamang Ali bilang lagi proses kesitu 
itu gimana maksudnya? Proses) Ya ada ibaratnya sekarang kan 
mending ada ada ada kerjaan yang agak netep gitu kan (P: 
Hemm, bikin pom mini itu?) Heem, ada ada kerjaan yang agak 
netep, cuman ya kan kedepannya ya kan gak tau gitu hehe. Tapi 
ya lumayan, ibaratnya gak enggak harus ibaratnya enggak 
harus cari sana sini cari sana sini, kecuali kita ada ada peluang 
yang lain disitu bisa ditinggal dulu kalo udah balik lagi kesitu 
(P: Itu udah berjalan berapa lama mang? Proses pembuatan 
pom mini) Hmm ini sekitar enam enam bulan (P: Ohh udah 
enam bulan?) Heem (P: Hemm, udah lumayan ya) Ya sekarang 
sih ya lumayan agak maju (W2, AH, 722-772) 

 
18) Manajemen keuangan 

a) Pengaturan keuangan 

Responden menceritakan bahwa pengaturan keungan 

saat ini dipegang dan dikontrol masing-masing. Namun, ketika 

responden dan S bersama pengaturan keungan keluarga 

dikontrol oleh S. 

Kal kalo sekarang itu ya uang kalo untuk saya itu uangnya 
dipegang masing-masing, dipegang masing-masing (P: Hemm, 
berarti untuk kebutuhan disini kebanyakan uang dari hasilnya 
Mamang Ali sendiri gitu?) Hemm untuk untuk kebutuhan sehari-
hari itu kalo kebanyakan ya pasti gitu kan. Cuman ya setiap 
setiap bulannya juga ada ini jadi buat jajan anak gitu dari istri 
saya juga tiap bulannya ada buat jajan (P: Heem berarti yang 
mengontrol keuangan disini Mamang Ali gitu ya?) Selama istri 
gak ada ya emang, tapi ya dua-duanya juga ya suka ngontrol 
juga. Misalkan istri saya cerita “Saya bulan ini dapet duit 
segini segini segini” nanti kasih segini saya juga kan dapet 
cerita “Sekarang dapet segini segini segini segini buat ini buat 
ini buat ini” gitu, kalo untuk masalah keungan sih seperti itu (P: 
Heem, kalo lagi bareng kalo lagi Yu Santi pulang kayak gitu 
yang megang Mamang Ali apa Yayu Santi?) Kalo yang megang 
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tetep istri saya sepenuhnya, sepenuhnya istri saya (W1, AH, 
1350-1392) 
 

b) Uang hasil bekerja menjadi milik bersama 

Walaupun pengaturan keuangan masing-masing, namun 

uang tersebut tetap digabungkan menjadi satu dan dibagi sesuai 

kebutuhan. 

Kalo misalnya itu ya di dijadiin satu (P: Hemm, kayak misalkan 
gaji gitu kan punya gaji masing-masing) Heem (P: Nah itu uang 
istri buat istri, uang suami buat suami atau gimana?) Kalo 
untuk masalah uang sekarang kalo untuk masalah uang ya ada 
yang buat dibagi ada yang ibaratnya ada yang buat masing-
masing, ada yang uang bersama, ya namanya juga orang ini 
kan punya apa kebutuhan pribadi, ada juga dan juga punya 
kebutuhan bersama (W1, AH, 1516-1536) 
 

19) Keinginan untuk menikah lagi 

a) Perasaan ingin menikah lagi 

Responden mengakui terkadang ada keinginan untuk 

menikah lagi. Namun, hal tersebut baru sebatas pikiran belum 

ada tindakan nyata atau tindakan yang mengarah kepada hal 

tersebut. 

Per ya pernah pasti pernah cuman kembali lagi ke ini. Ya kalo 
setiap ini kan ya pasti ada, pasti ada ke keinginan seperti itu 
(W2, AH, 909-913) 
 

b) Alasan memiliki keinginan untuk menikah lagi 

Keinginan untuk menikah lagi muncul dimulai dari 

keisengan dan berhayal. Namun, hal tersebut baru sebatas 

pikiran belum ada tindakan nyata atau tindakan yang mengarah 

kepada hal tersebut. 
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Ya kebanyakan kalo kalo pikiran itu kan ibaratnya masih masih 
sebatas pikiran ya belum belum belum belum ke aksi hehehe (P: 
Iya hehehe, kenapa bisa terbesit pikiran itu maksudnya mang? 
Ya ya namanya biasanya kalo kalo kalo keinginan-keinginan 
seperti itu biasanya berawal dari iseng, pertama iseng kan (P: 
Iseng gimana mang? Hehehe) Hehehe ya iseng kan kayak 
ngayal hehehe, terus ya ya kebanyakan itu sih. Kalo kalo untuk 
yang lebih ke aksi itu enggak, belum belum ini, leb lebih ke ini 
aja (P: Pikiran-pikiran gitu?) Heem, ya namanya juga kan (P: 
Laki-laki) Hehehe, pasti pasti ada lah pengen pengen seperti itu 
Tapi kalo lebih ke aksi enggak, belum (W2, AH, 985-1016) 
 

c) Prinsip untuk mengatasi keinginan menikah lagi 

Untuk mengatasi keinginan menikah lagi, responden 

memiliki dua prinsip. Pertama, sebelum istri pulang ke 

Indramayu reponden tidak anak melakukan tindakan yang 

mengancam pernikahan. Kedua, stigma negatif masyarakat 

terhadap suami yang menikah lagi menjadi salah satu kontrol 

terhadap perilaku yang dilakukan oleh responden. 

Ya kalo kalo kalo saya sih ya pun punya prinsip, kalo kalo kalo 
sebelum ibaratnya misalkan ada ada permasalahan ini itu ini itu 
ini itu yang yang ibaratnya yang yang gak bisa diselesaiin 
bareng mungkin. Saya punya prinsip ya sebelum sebelum dia 
datang balik lagi ya saya gak akan melakukan tindakan apapun 
kecuali kan kalo kalo udah ada orangnya terus ngomong 
maunya gimana, enaknya gimana, kelanjutannya gimana baru 
disitu ada ibaratnya ada ada kejelasan (P: Heem, berarti kalo 
ada masalah besar gitu gak langsung ngambil keputusan di sini, 
nunggu Yu Santi pulang dulu kayak gitu?) Ee lebih baik seperti 
itu, lebih baik seperti itu (P: Terus ada lagi gak mang pikiran 
macem-macemnya? Hehehe) Hehehe (P: Dalam konteks negatif 
gitu maksudnya) Heem, kalo yang saya inget sih ya gak ada ya, 
ya mungkin kebanyakan kebanyakan ya itu pengen pengen nikah 
lagi atau gimana atau gimana atau gimana ya ya kebanyakan 
ya itu lah pengen nikah lagi atau mungkin ini ini, tapi ya kalo 
kalo menurut pemikiran saya sih misalkan belum belum ketemu 
sama orangnya ya ibaratnya gini dia dia berangkat masih sama 
saya kan, dia pulang juga harus masih sama saya gitu. Untuk 
untuk kelanjutannya ya diomongin bareng-bareng enaknya 
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gimana gitu. Ibaratnya kan di sini kalo kalo gak ngelakukan 
tindakan seperti itu juga ya jadi dicap sama masyarakatnya 
juga kurang, kurang baik gitu (W2, AH, 917-981) 
 

d) Cara mengalihkan dari pikiran negatif 

Untuk mengalihkan pikiran negatifnya, biasnya 

responden mencari aktivitas lain terutama pekerjaan. 

Mungkin kalo untuk mengalihkan pemikiran seperti itu terutama 
lebih lebih fokus mikirin ke kerjaan. Untuk mengalihkan hal-hal 
yang negatif itu kalo saya tipenya lebih ke fokus ke kerjaan ee 
memak ee memaksimalkan memaksimalkan waktu yang saat itu 
itu ya ya kita jangan sampe ibaratnya punya punya waktu yang 
apa ya yang dibuang-buang percuma gitu. Ya bikin aktivitas 
apa aktivitas apa, syukur-syukur aktivitasnya aktivitas kita bisa 
bisa bisa menghasilkan rejeki, syukur-syukur gitu (W2, AH, 
1020-1043) 
 

20) Memprioritaskan kerja dan keluarga 

a) Lebih memprioritaskan kerja dan keluarga daripada main 

dengan teman 

Ketika memiliki waktu luang, responden lebih 

memprioritas menghabiskan waktu tersebut bersama keluarga 

daripada bersama temannya. 

Kalo kalo misalkan atau jalan-jalan sama temen apa jarang sih 
udah ibaratnya udah udah gak ada waktu untuk untuk yang 
seperti itu. Ya kalo saya sih sekarang kan udah fokus sama 
kerja, sama keluarga aja ibaratnya udah waktu satu hari penuh 
itu udah udah udah kepake semua hehe (W2, AH, 1067-1078) 
 

21) Kondisi saat membutuhkan istri 

Tidak dapat dipungkiri, ada suatu momen atau kondisi 

dimana responden benar-benar membutuhkan S. Contohnya, 
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berkaitan dengan pekerjaan rumah, ketika sedang memiliki banyak 

pekerjaan, dan ketika anak sakit. 

Sekarang-sekarang sih udah udah ibaratnya udah udah ibaratnya 
kalo kalo dikatakan butuh ya setiap saat setiap saat pasti butuh, 
cuman ya itu butuh dalam hal pribadi kita bisa ya pengalihan gitu 
aja sih, pengalihan pengalihan pikiran itu. Pengalihan pikiran itu, 
misalkan daripada ibaratnya kita kita galau hehe, istilahnnya istilah 
sekarang kan gitu ya, ya mendingan kita udahlah daripada mikirin 
hal-hal yang seperti itu masih mending bikin kegiatan apa kegiatan-
kegiatan apa gitu kan yang yang kalo kalo kalo emang dikatakan 
butuh ya ya setiap waktu juga pasti butuh, cuman ya kita kan tau 
kondisi lagi jauh-jauhan seberapapun butuhnya ya gak bakalan 
dateng hehehe. Ya emang kenyataannya seperti itu kan, jadi ya 
menyadari keadaan seperti itu ya mau gimana lagi (P: Nah terus 
pernah gak sih mang ada suatu kondisi yang bener-bener kayak gini 
loh “Duh coba kalo ada istri saya pasti gak kayak gini ya” atau 
gimana kayak gitu? Kondisi-kondisi yang terbesit “Aduh coba kalo 
ada Yu Santi” kayak gitu) Ee sewaktu-waktu pasti ada, tapi kita juga 
ya itu tadi harus harus sadar gitu kan bahwa dia itu ya lagi jauh ya 
se sebisa mungkin dan secepat mungkin kita untuk bisa meng-handle 
(P: Hemm, kalo boleh tau disaat apa aja itu mang?) Terutama kalo 
ya masalah pekerjaan rumah, ketika kita lagi banyak kerjaan, ketika 
anak lagi sakit, terutama kan kebanyakan sih itu. Tapi ya kan balik 
lagi mau mau gimana lagi gitu kan, kalo kalo lebih kalo lebih ke 
mengeluh itu enggak sih enggak, udah ibaratnya udah sadar diri lah 
hehe, kalo kalo lebih ke mengeluh enggak, enggak udah ibaratnya 
udah sadar diri. Kan ya itu kita harus bisa secepat mungkin dan 
sebisa mungkin apa yang biasa istri istri saya kerjakan ya kita bisa 
nanganin gitu (W2, AH, 1380-1462) 

 
22) Rencana menghadapi hari tua 

a) Rencana menghadapi hari tua bersama istri 

Menurut responden, setiap orang yang berkomitmen 

pasti memiliki rencana kedepan untuk hubungannya. Namun, 

saat ini responden menyatakan bahwa dirinya menjalani saja apa 

yang ada saat ini. 

Kalo setiap orang yang berkomitmen itu kalo menurut saya 
pasti ada, pasti ada pasti ada rencana begini begini begini (P: 
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Nah terus berarti kan udah ada rencana bayangan ke depan 
kayak gitu) Heem (P: Kalo boleh bisa diceritakan gak mang?) 
Di ceritakannya ya kalo impian itu pasti ada. Ya kalo kalo 
kedepannya ya dijalanin dijalanin aja gitu. Kalo impian pasti 
ada kalo untuk tindak lanjutnya ya kita jalanin aja apa adanya, 
kalo misal punya punya rencana ini itu ini itu ini ini itu 
kayaknya sih enggak ya, tapi kalo impian ada pasti ada, pasti 
ada. Ya untuk kelanjutannya ya dijalanin aja gitu hehe yang 
penting dijalanin bareng udah gitu hehe. Kalo ya itu kalo 
impian mah ada rencana begini begini ya enggak, kalo untuk 
kelanjutannya ya dijalanin aja udah gimana enaknya. Gak 
harus begini begini begini kalo saya sih enggak, enggak seperti 
itu (W2, AH, 1875-1918) 
 

b) Harapan terhadap hubungan pernikahan 

Adapun harapan responden terhadap pernikahannya, 

yaitu responden masih terusbersama dengan S, mencapai 

kehidupan yang lebih baik, segala sesuatunya lebih baik dari 

saat ini, baik dari segi kebahagiaan, perekonomian dan keluarga. 

Ya harapan harapannya ya masih bisa bersama, satu masih bisa 
bersama. Kedua ya mencapai kehidupan yang lebih baik. 
Harapannya ya segala sesuatunya lebih baik dari sekarang, itu 
aja. Segala sesuatu baik dalam hal kebahagiaan, perekonomian, 
dalam hal keluarga. Pokoknya harapannya ya lebih baik dari 
sekarang dalam dalam segala hal gitu ya. Ya setiap orang sih 
pasti punya lah keinginan seperti itu hehe, ya ya enggak kalo 
saya sih enggak gak muluk-muluk yang yang gimana-gimana, 
umum-umum aja yang wajar-wajar aja (W2, AH, 1926-1958) 
 

f. Dinamika Psikologis Komitmen Pernikahan Responden II 

AH merupakan seorang laki-laki berusia 31 tahun. AH menikahi S 

pada tahun 2009, saat ini AH dan S sudah menjalani kehidupan rumah 

tangga kurang lebih 9 tahun. Selama menikah dengan AH, S sudah dua 

kali pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW. Negara pertama yang 

menjadi tujuan S bekerja adalah Taiwan. Saat itu S berangkat ke Taiwan 
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sekitar 80 hari setelah menikah dan menjadi TKW di negara tersebut 

selama dua tahun. Setelah pulang dari Taiwan S dan AH dikaruniai 

seorang anak laki-laki yakni AM yang saat ini sudah berusia 4 tahun. 

Saat ini S sedang bekerja di Hongkong sudah berjalan kurang lebih dua 

tahun. Penghasilan yang didapatkan S per bulannya kurang lebih 

sembilan juta, Akan tetapi penghasilan tersebut belum bersih dipotong 

dengan kebutuhan-kebutuhan S. Setiap bulannya S mengirimkan uang ke 

Indramayu sebesar satu juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan AM. 

Sebelum menikah dengan AH, S sudah pernah menjadi TKW di daerah 

Timur Tengah selama tiga tahun. 

S menjadi TKW karena keinginan dalam dirinya sendiri. Sebelum 

akhirnya AH mengizinkan S bekerja menjadi TKW, AH dan S beberapa 

kali melakukan diskusi. Awalnya AH bimbang antara mengizinkan dan 

tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja menjadi TKW, namun karena 

keinginan yang begitu besar dari dalam diri S yang terus menerus 

membujuk AH supaya mengizinkan menjadi TKW, akhirnya dengan 

terpaksa AH mengizinkan S untuk bekerja menjadi TKW di luar negeri. 

Selain karena keinginan istri yang begitu besar, AH mengizinkan S 

menjadi TKW karena niat baik dalam diri S yang ingin membantu 

perekonomian keluarga. Saat ini AH dan S masih tinggal di rumah 

orangtua AH, sehingga S ingin menabung untuk membangun rumah 

dimana nanti keluarga mereka tinggal. Lingkungan sekitar pun 

mendukung S untuk bekerja menjadi TKW karena di dusun dan 
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kecamatan AH dan S tinggal sudah bukan hal tabu jika istri bekerja 

menjadi TKW. Saat pertama kali ditinggal istri menjadi TKW, AH 

merasa berat untuk menjalankan hidupnya, namun seiring berjalannya 

waktu AH mulai terbiasa dengan keadaan yang dihadapi saat ini. AH 

berharap istrinya pulang dari Honkong dalam keadaan baik, sehat, dan 

sangat berharap tidak berangkat menjadi TKW lagi. 

Saat ini AH bekerja sebagai serabutan. AH melakukan pekerjaan 

apapun yang kira-kira menghasilkan uang, mulai dari hal-hal yang 

memiliki nilai seni hingga buruh bangunan. Menurut AH apapun 

pekerjaannya yang dijalani yang penting dapat menghasilkan uang untuk 

keluarga. Terkadang AH merasa bingung dengan pekerjaan yang dijalani 

sulit untuk ditebak, ada suatu ketika banyak pekerjaan dan ada waktu 

dimana tidak ada pekerjaan sama sekali. Ketika tidak ada pekerjaan 

biasanya AH lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya. Jika 

berada pada posisi tidak ada kerjaan AH selalu berusaha untuk mencari 

hal-hal apapun yang mampu menghasilkan uang. Saat ini AH sedang 

menjalankan pekerjaan yang cukup menetap, AH membantu usaha 

rekannya membuat pom mini. Sebagai kepala kelaurga AH mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya. Jika AH 

mendapatkan banyak pekerjaan mampu menghasilkan uang sebesar 

seratus hingga tiga ratus ribu dalam satu hari dan diakumulasikan satu 

hingga dua juta dalam satu minggu. Namun, jika tidak ada pekerjaan 

tidak berpenghasilan sama sekali. Menurut AH pekerjaan yang saat ini 
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dijalani belum ideal karena belum mampu mengatur pemasukan secara 

menetap. AH juga memiliki keinginan untuk berwirausa supaya memiliki 

pemasukan yang cukup menetap. Meskipun memiliki penghasilan dari 

kedua sumber uang yang didapatkan akan menjadi milik bersama, akan 

tetapi saat ini penghasilan masing-masing pihak disimpan pribadi untuk 

tetap dibagi dalam beberapa kebutuhan. AH dan S sama-sama 

mengontrol keuangan kelaurga, meskipun jika AH dan S bersama 

keuangan sepenuhnya akan diatur oleh S. 

Komunikasi yang dilakukan oleh AH dan S melalui media 

komunikasi seperti handphone dan media sosial. Intensitas komunikasi 

antara AH dan S dapat dibilang setiap hari, mulai dari chatting, voice 

call, hingga video call, namun komunikasi tersebut dilakukan tetap 

menyesuaikan pada kesibukan masing-masing. Waktu yang biasa 

digunakan untuk komunikasi antara AH dan S adalah saat pagi sebelum 

masing-masing bekerja atau bisa jadi malam, hal tersebut menyesuaikan 

lagi dengan kesibukan yang berbeda antar keduanya. Selain komunikasi 

antara AH dan S, AH juga memfasilitasi S untuk selalu berkomunikasi 

dengan AM, anak dari pernikahan mereka. Jika muncul rasa rindu dalam 

diri AH, biasanya AH mengalihkan pikiran dan menepis hal-hal ngatif 

lainnya dengan melakukan aktivitas seperti menonton TV atau dialihkan 

pada pekerjaan. Komunikasi yang cukup intens seperti yang telah 

diuraikan di atas, banyak hal yang dibahas oleh AH dan S, mulai dari 

aktivitas keseharian hingga mengkomunikasikan perkembangan dan 
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masa depan anak. Selain itu, AH dan S biasanya saling cerita satu sama 

lain dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi dan saling 

memberikan feedback satu sama lain. Terkadang AH dan S 

menghabiskan waktu dengan mengenang masa lalu yang sudah dilewati 

bersama-sama dalam keluarga kecilnya hingga menimbulkan 

kebahagiaan satu sama lain. 

AH tetap menjalankan peran sebagai suami S walaupun saat ini 

jarak menjadi penghalang diantara keduanya. AH beranggapan selama S 

menceritakan masalahnya kepada AH maka urusan S menjadi urusannya. 

Peran AH sebagai suami pun mulai diberikan seperti memberikan 

nasihat, saran, hingga solusi untuk masalah yang dihadapi istrinya. 

Sebagai kepala keluarga, AH tidak merasa terganggu jika penghasilan 

istri lebih besar dari penghasilannya karena menurut AH besaran nilai di 

Hongkong berbeda dengan besaran nilai di Indonesia. Selain itu, selama 

AH menjalankan perannya sebaik mungkin dan tetap mencari nafkah 

maka tidak ada yang menggangu konsep dirinya sebagai kepala keluarga, 

terlebih bersyukur dengan penghasilan istri yang lebih besar dari 

penghasilannya. 

Seperti kehidupan rumah tangga lainnya, AH dan S juga terkadang 

mengalami beberapa konflik, mulai dari konflik ringan hingga konflik 

yang serius. Permasalahan yang muncul dalam pernikahan AH dan S 

mulai dari masalah pribadi antar pasangan, masalah keluarga besar, 

masalah tetangga, masalah teman, hingga masalah lingkungan tempat 
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dimana AH dan S tinggal. Pemicu terjadinya konflik antara AH dan S 

biasanya berkaitan dengan waktu. Disaat S sedang butuh didengar namun 

AH sedang sibuk dengan pekerjaannya atau sebaliknya. Sehingga muncul 

pikiran-pikiran negatif terhadap pasangan. Selain itu, perbedaan kultur 

antara Indonesia dan luar negeri mempengaruhi perubahan pergaulan 

pasangan yang juga dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah 

tangga AH dan S. Namun, dari banyak permasalahan yang diuraikan di 

atas AH menyebutkan bahwa terjadinya konflik tidak memakan waktu 

yang lama. Selama masih ada keinginan untuk tetap bersama antara satu 

sama lain semuanya akan kembali seperti semula. AH menganalogikan 

kehidupn rumah tangga seperti anak kuliah, disaat anak tersebut masih 

mampu menjalankan perannya sebagai mahasiswa dan bisa 

menyelesaikan masalah-masalahnya yang berkaitan dengan kuliah maka 

dia masih mampu mengatasi masalahnya. Hubungan jarak jauh pun 

sangat rentan dengan terjadinya masalah orang ketiga, baik orang ketiga 

yang suka dengan AH/S atau orang yang ikut campur dalam kehidupan 

rumah tangga AH dan S. Perasaan yang muncul pada diri AH jika hal 

buruk terjadi pada pernikahannya sama halnya dengan orang pada 

umunya, yaitu muncul emosi negatif seperti cemburu dan marah. 

Menyikapi masalah yang dihadapi, AH tidak ada strategi khusus 

untuk mengatasi masalah yang dihasapi, biasanya AH hanya mengikuti 

alur dan berjalan dengan sendirinya. Sedangkan strategi untuk 

memecahkan masalahnya dengan mengubah pikiran negatif menjadi 
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pikiran yang lebih positif dan dikembalikan pada rasa kepercayaan satu 

sama lain. Sedangkan sikap yang diambil dalam menghadapi orang 

ketiga yang menggangu pernikahan, AH dan S membicarakan masalah 

tersebut untuk memutuskan tindak lanjut apa yang akan dilakukan dan 

memperkuat komitmen satu sama lain. Jika komitmen sudah kuat dan 

keinginan untuk bersama masih ada maka orang ketiga lambat laun akan 

berhenti menggangu karena apa yang dikalukan tahu akan berakhir sia-

sia. Sebelum mengambil keputusan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi, biasanya AH memikirkan dampak dari keputusan terhadap 

istrinya, jika masalah tersebut memang bersangkutan dengan istri atau 

keluarganya. 

Adapun faktor-faktor yang membuat AH dan S masih tetap 

mempertahankan pernikahannya adalah karena masih ada keinginan 

untuk bersama, masih ingin mempertahankan rumah tangga, masih satu 

tujuan, dan telah memiliki buah hati dari pernikahannya. Selain itu, AH 

memaparkan bahwa hal tersebut sebuah tanggaung jawab terhadap 

istrinya. Jika istri berangkat masih berstatus menjadi istrinya maka saat 

istri pulang pun harus tetap menjadi istrinya, apapun yang terjadi. 

Walaupun ada masalah yang menimpa AH dan S maka tidak mengambil 

keputusan saat masih berjauhan, AH menceritakan keputusannya akan 

ditentukan menunggu bertemu kedua belah pihak bertemu dan 

dibicarakan untuk penyelesaian kedepannya. AH juga menyampaikan ia 

hanya menjalankan peran sebagai suami dan ayah sebaik mungkin, 
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bagaimana pun penilaian orang AH tidak terlalu mempermasalahkan hal 

tersebut. AH hanya berikhtiar sebaik mungkin untuk kedepannya ia tetap 

menyerahkan semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

AH memaknai cinta merupakan bentuk dari perilaku menerima dan 

memberi antar pasangan. Jika proses memberi dan menerimanya tidak 

seimbang maka ada hal perlu diperbaiki. Dibalik cinta juga terdapat 

elemen-elemen penting dalam hubungan seperti saling percaya, saling 

mengerti, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima. 

Mengelola cinta yang fluktuaktif biasanya AH menumbuhkan rasa 

percaya satu sama lain. Sebelum pada akhirnya berada pada titik terendah 

dalam sebuah sebungan maka dikembalikan pada rasa percaya satu sama 

lain dan tidak melakukan tindakan yang mengancam hubungan. Seiring 

bertambahnya usia, cinta akan dimaknai lebih luas seperrti fokus dengan 

rencana-rencana kedepan untuk menjalani hidup yang lebih bahagia. 

Seperti yang sudah disebutkan di atas, rasa percaya antar pasangan 

merupakan elemen penting dalam sebuah hubungan, terlebih hubungan 

jarak jauh. Untuk menjaga rasa percaya yang kadang fluktuaktif, AH dan 

S selalu mengembalikan pada diri masing-masing. Seperti halnya refleksi 

bahwa semua yang sedang dijalani merupakan keputusan bersama 

sehingga harus dijalani sebagaimana mestinya. Kejadian yang tidak 

diinginkan seperti selingkuh tidak hanya tejadi pada orang yang 

berhubungan jarak jauh, sangat mungkin terjadi pada orang yang hidup 

bersama. Sehingga AH menyimpulkan kecenderungan tersebut kembali 



155 
 

	
 

lagi pada pribadi masing-masing. Alasan AH tetap percaya pada S karena 

niat yang ada pada istrinya baik, niat untuk membatu perekonomian 

kelurga. Kedua, karena istri bekerja menjadi TKW tidak sendiri, jika istri 

melakukan hal yang kurang pantas dilakukan maka akan ada orang yang 

mengiatkan baik kepada AH ataupun kepada S. Bentuk rasa percaya yang 

diberikan oleh AH untuk S adalah berupa toleransi. Maksudnya, AH 

memberikan kebebasan kepada S namun tetap dalam batasan-batasan 

tertentu. Karena AH yakin S sudah paham mana yang baik dan tidak baik 

untuk dilakukan, serta paham dengan konsekuensi-konsekuensi yang 

akan didapatkan setelah melakukan suatu hal. 

AH menceritakan proses menikahi S berjalan begitu saja, AH 

merasa hal tersebut karena sudah ditetapkan untuk bersama oleh Tuhan. 

Proses menjalin hubungan dimulai dengan menjalin hubungan sebelum 

menikah atau biasa disebut dengan pacaran. Setelah berjalan beberapa 

waktu kemudian AH dan S memiliki komitmen kedepan untuk menjalani 

hidup bersama. Salah satu alasan yang membuat AH memutuskan untuk 

menikahi S karena AH menemukan sebuah kenyamanan menjalin 

hubungan dengan S. AH memaparkan jika sudah berkaitan dengan 

kenyamanan sulit untuk dijelaskan, namun jika kenyamanan itu pun 

mulai memudar maka perlu dibicarakan lagi untuk kedepannya. 

Prinsipnya yang penting saat ini AH menjalani apa yang ada dengan 

sebaik mungkin untuk kedepannya tetap Tuhan yang menentukan. 

Tujuan dari pernikahan AH dan S adalah untuk menyempurnakan ibadah 
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satu sama lain dan menginginkan hidup bahagia bersama, walaupun 

dibalik kebahagiaan tersebut banyak hambatan-hambatan yang harus 

dilalui. Pandangan AH terhadap pernikahannya merasa belum ideal, AH 

menyampaikan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang tinggal dalam 

satu atap dan hidup bersama. Namun, AH merasa tetap harus menerima 

takdir yang sedang dijalani saat ini karena AH dan S sedang berusaha 

untuk menuju keluarga yang ideal. 

Selama sembilan tahun AH menjalani kehidupan pernikahan 

dengan S, AH merasa puas dengan status pernikahannya. Jika diberikan 

skala 1-10 AH menilai kepuasan pernikahannya berada pada nilai 7 

hingga 8. AH juga menyatakan jika dibandingkan dengan hubungan 

orang lain yang memiliki kondisi yang sama, hubungan AH bersama S 

lebih baik daripada hubungan orang lain karena AH dan S mampu 

mempertahankan pernikahannya hingga saat ini. Namun kembali lagi 

pada pribadi masing-masing, karena setiap orang memiliki dinamika 

kehidupan yang berbeda sehingga menjalaninya pun dengan cara yang 

berbeda. Untuk kebahagiaan sendiri AH merasa bahagia dengan 

hubungan saat ini karena AH masih mampu bertahan dengan S. Namun, 

AH merasa kebahagiaannya kurang lengkap karena waktu kebersamaan 

dengan istri terhalang oleh jarak. Secara fisik memang jauh, namun AH 

menceritakan ia dengan istrinya dekat secara emosional. Dalam 

pemenuhan kebutuhan, seperti kebutuhan emosional, kebutuhan 

keamanan, hingga kebutuhan seksual AH menceritakan semuanya 
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berjalan dengan baik, akan tetapi tetap merasa ada hal-hal yang kurang 

terutama dalam pemenuhan kebutuhan seksual. AH menyampaikan 

kembali bahwa bahwa semua yang dihadapi merupakan konsekuensi dari 

keputusannya, sehingga jika muncul kebutuhan biologis maka dialihkan 

pada aktivitas lain atau bisa juga mengobrol hal-hal pribadi melalui 

telepon bersama istri. Namun tak bisa dipungkiri, AH menyatakan 

terkadang terbesit keinginan untuk menikah lagi. Keinginan tersebut 

biasanya muncul ketika AH berpikir random, iseng dan berhayal. AH 

menjelaskan hal tersebut hanya sekedar keinginan namun tidak benar-

benar dilakukan. Dalam mengatasi hal tersebut biasanya AH 

mengalihkan pikiran dan fokus pada pekerjaan. AH memiliki prinsip 

untuk mengatasi keinginan menikah lagi. Pertama, AH tidak akan 

melakukan tindakan apapun sebelum S pulang ke Indramayu. Kedua, 

stigma masyarakat menguatkan AH untuk tetap mempertahankan 

pernikahannya. Di lingkungannya, jika suami menikah lagi ketika istri 

bekerja menjadi TKW maka akan di cap buruk oleh masyarakat. 

Hubungan AH dan S memiliki kedekatan seperti suami istri pada 

umumnya. Namun, di mata AH istrinya merupakan sosok yang sangat 

istimewa. Banyak hal yang membuat AH menyebutkan bahwa istrinya 

istimew, diantaranya banyak hal-hal pribadi yang tidak dapat disebutkan, 

kekaguman AH terhadap S dengan usaha yang dilakukan untuk tetap 

mempertahankan rumah tangganya, hingga kekaguman AH terhadap S 

dalam memecahkan masalah. Jika dibandingan dengan wanita lain, S 
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merupakan sosok yang berbeda karena kebanyakan wanita jika dalam 

keadaan marah maka memilih jalan pintas, namun tidak dengan S, S 

mencoba berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. AH juga 

menganggap bahwa S merupakan seseorang yang penting dalam 

hidupnya karena S merupakan salah satu bagian dari anggota 

keluarganya. Terkadang AH tetap membutuhkan kehadiran istri, terutama 

dalam masalah pekerjaan rumah tangga, ketika AH sedang banyak 

pekerjaan, dan saat anak dalam keadaan sakit. Namun, AH kembali 

tersadar bahwa semua ini keadaan yang memang harus dijalani. Biasanya 

dalam keadaan tersebut AH langsung melakukan hal-hal yang biasa 

dilakukan oleh istrinya. Seperti halnya suami istri pada umumnya, AH 

dan S memiliki rencana menghadapi hari tua bersama. Namun, saat ini 

AH hanya menyampaikan bahwa ia memiliki impian namun untuk tindak 

lanjut kedepannya AH dan S mencoba menjalankan apa yang ada saat 

ini. AH dan S secara umum memiliki harapan kedepannya masih tetap 

bersama dan mencapai kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang 

saat ini dijalani. Baik dalam segi kebahagiaan, perekonomian, hingga 

kekeluargaan. 
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D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika komitmen pernikahan kedua 

responden menyangkut tiga komponen seperti yang dikemukakan oleh Rusbult 

(Rusbult, Martz, & Agnew, 1998), yaitu kepuasan yang diperoleh dari hubungan, 

alternatif yang berkualitas, dan investasi yang telah dibuat dalam suatu hubungan. 

Kepuasan yang diperoleh dari sebuah hubungan pada responden pertama dengan 

diberikannya keturunan. Selain itu, respoden pertama merasa puas dengan 

hubungan yang dibangun bersama istri karena terdapat kepuasan yang dirasakan 

ketika berhubungan dengan istri, responden merasa puas, ideal, dan sempurna. 

Sedangkan kepuasan yang diperoleh dari sebuah hubungan pada responden kedua 

adalah bentuk dari kepuasan sama-sama mampu mempertahankan pernikahan 

hingga saat ini, hal ini sesuai dengan pernyataan Rusbult, Johnson, & Morrow 

(1986) bahwa hubungan yang memuaskan harus memiliki komitmen yang lebih 

kuat. 

Kepuasan pada pernikahan memunculkan kebahagiaan dalam menjalin 

hubungan. Kedua responden tetap merasakan kebahagiaan walaupun harus 

menjalani hubungan jarak jauh. Responden pertama memaparkan alasan ia tetap 

merasa bahaagia walaupun saat ini hubungan dengan istri dipisahkan oleh jarak 

dan waktu. Komunikasi yang sangat terbatas tidak menghalangi responden 

pertama untuk tetap merasakan kebahagiaan. Hal tersebut dikarenakan masih 

adanya rasa percaya satu sama lain yang diberikan dalam hubungan dan terdapat 

ikatan batin antara responden pertama dengan istri yang tidak dapat dijelaskan 

secara mendetail. Sedangkan alasan responden kedua kebahagiaan tersebut 
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muncul karena hingga saat ini responden kedua dan istri mampu untuk 

mempertahankan pernikahannya. Selain itu, komunikasi yang terjalin antara 

responden kedua dan istri pun sangat baik. Sehingga, hal tersebut membuat 

responden kedua merasa dekat secara emosional walaupun jauh secara fisik. 

Alternatif yang berkualitas tidak menjalin hubungan dengan selain 

pasangan atau tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk masuk 

dalam hubungan yang sudah dibangun bersama pasangan. Adapun usaha yang 

dilakukan responden pertama untuk tidak menjalin hubungan dengan selain 

pasangan adalah dengan memberikan rasa percaya satu sama lain kepada 

pasangan. Salah satu bentuk rasa percaya tersebut adalah tidak mudah dipengaruhi 

oleh orang ketiga, seperti tidak mudah dihasut dan tidak langsung percaya dengan 

pernyataan orang lain ketika membicarakan keburukan pasangan. Selain rasa 

percaya, quality alternative lain yang muncul adalah terdapat prinsip pada 

responden satu bahwa ia hanya menikah satu kali selama hidupnya. Hal ini 

tentunya semakin memperkuat komitmen responden pertama untuk tetap 

mempertahankan rumah tangga bersama istrinya. Adapun usaha yang dilakukan 

oleh responden pertama untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan 

sepenuhnya berkomitmen dan memberikan kepercayaan satu sama lain, 

selebihnya responden mengembalikan takdir yang dimiliki kepada Sang Pencipta. 

Di Indramayu sendiri, istri bekerja menjadi TKW bukan menjadi hal tabu 

lagi. Mayoritas masyarakat berpikir instan untuk mendapatkan uang dengan cepat. 

Tidak jarang, ketika istri bekerja menjadi TKW di luar negeri suami 

menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Sehingga, responden pertama 
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menyatakan jika ada suami yang istrinya bekerja menjadi TKW di luar negeri 

kemudian suami selingkuh atau menikah lagi maka orang tersebut tidak memiliki 

rasa percaya satu sama lain dan terlalu bebas membuka akses untuk membiarkan 

orang lain masuk ke dalam hubungan rumah tangga. 

Sedangkan usaha yang dilakukan responden kedua untuk tidak menjalin 

hubungan dengan selain pasangan juga dengan memberikan rasa percaya satu 

sama lain. Bentuk rasa percaya tersebut ditunjukkan dengan sikap berpikir positif, 

tidak mudah dipengaruhi orang lain, dan sikap fleksibel terhadap pasangan. 

Responden kedua memberikan toleransi kepada pasangan terhadap apa yang 

dilakukan. Selain rasa percaya, responden kedua pun memiliki prinsip untuk 

menjalankan peran sebaik mungkin. Hal ini memotivasi responden kedua untuk 

tetap mempertahankan pernikahan. Kedua responden memiliki keterikatan dengan 

pasangannya atau merasa saling memiliki satu sama lain. Sehingga hal tersebut 

memunculkan self control pada diri kedua responden untuk tidak melakukakan 

sesuatu yang dapat mengancam hubungan. 

Menurut Rusbult (Rusbult, Martz, & Agnew, 1998) komitmen terhadap 

hubungan dikatakan tinggi jika sejumlah sumber penting secara langsung maupun 

tak langsung dihubungkan dengan hubungan, seperti waktu, usaha, harta, dan 

jaringan persahabatan yang dulu merupakan milik pribadi kini meningkat menjadi 

milik dan dilakukan bersama pasangan. Investasi yang telah dibuat dalam 

hubungan oleh kedua responden padalah waktu, keturunan, materi, dan relasi 

keluarga. Responden pertama dan istri sudah menjalin hubungan pernikahan 

hampir 25 tahun, sudah terlalu banyak waktu dan energi yang diinvestasikan 
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dalam hubungan tersebut sehingga mempengaruhi responden pertama untuk tetap 

berkomitmen. Tentunya, jika responden pertama mengakhiri hubungan tersebut 

maka akan banyak waktu dan energi yang terbuang sia-sia selama 25 tahun. Usia 

pernikahan responden kedua memang jauh lebih muda dari usia pernikahan 

responden pertama. Akan tetapi, Sembilan tahun adalah bukan waktu yang 

sebentar. Terlebih, sebelum responden kedua menikah dengan istrinya, responden 

pernah menjalin hubungan yang cukup serius. Sebelum menikah dengan 

responden kedua, istrinya pernah menjadi TKW kurang lebih sekitar tiga tahun. 

Saat itu, responden dan istrinya sudah menjalin hubungan. 

Selain waktu dan energi, keturunan merupakan investasi nyata dari buah 

cinta antara kedua responden dengan istri. Anak adalah harapan keluarga karena 

anak mempunyai banyak arti dan fungsi bagi keluarga. Oleh karena itu, 

mempunyai anak sangat didambakan, baik dalam keluarga orang desa maupun 

orang kota (Koentjaningrat, 1984). 

Tidak hanya itu, investasi materi pun berperan cukup penting dalam 

hubungan responden pertama. Adapun alasan istri responden bekerja menjadi 

TKW karena untuk mengambil alih asset keluarga yang digadaikan oleh 

responden. Istri responden merasa, asset tersebut adalah peninggalan dari orangtua 

responden sehingga sangat disayangkan jika harus dilepaskan begitu saja. 

Sedangkan bentuk invetasi materi dari responden kedua adalah masih 

mengumpulkan dana untuk membangun rumah bersama. Adapun alasan istri 

responden kedua bekerja menjadi TKW supaya lebih cepat dalam mengumpulkan 

uang untuk membangun rumah sendiri. 
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Selain waktu, keturunan, dan materi. Relasi keluarga pun berperan penting 

dalam keberlangsungan hidup responden ketika jauh dari istri. Dukungan keluarga 

dapat memberikan kekuatan tersendiri kepada responden. Kedua responden 

tinggal di lingkungan keluarganya. Responden pertama tinggal di rumah sendiri 

yang berdampingan dengan rumah saudara-saudaranya. Sedangkan responden 

kedua tinggal bersama orangtua responden. Menjalankan peran ganda tidaklah 

mudah, oleh karena itu dukungan keluarga sangat membantu responden dalam 

bertahan menjalankan hidup tanpa didampingi seorang istri. Responden pertama 

mendapatkan dukungan dari keluarganya datang dari saudara-saudara 

kandungnya. Terkadang saudaranya memberikan makan kepada anak dan 

responden. Selain itu, saudaranya pun berperan dalam pengasuhan anak responden 

seperti menjaga anak responden ketika pulang sekolah dan responden belum 

pulang jualan sayur hingga ketika responden ada kesibukan atau hanya sekedar 

ingin main dengan temannya dan tidak pulang ke rumah maka anak keduanya 

dititipkan kepada saudara-saudaranya. Sedangkan, responden kedua dukungan 

keluarga didapatkan dari ibunya. Ketika responden sibuk dengan pekerjaan maka 

anak responden diasuh oleh ibunya. Tidak hanya itu, ketika responden merantau 

ke luar kota pun anak responden ditinggal dan dititipkan dengan ibu responden. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan banyak faktor penting 

yang berperan kepada responden dalam berkomitmen. Pertama, kepusan dan 

kebahagiaan dalam pernikahan. Kedua, rasa percaya satu sama lain. Kedua, 

prinsip dalam menikah. Ketiga, keterikatan antar suami istri. Keempat, investasi 

yang diberikan dalam hubungan. Kelima, dukungan dari keluarga. Menurut 
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Strenberg (Santrock, 2012) komitmen meliputi kepuasan untuk tinggal dan 

bergantung dalam sebuah hubungan serta hal ini menjadi aspek kognitif untuk 

menjaga pernikahan dalam jangka waktu yang panjang. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi kedua responden untuk tetap mempertahankan pernikahan 

adalah masih adanya keinginan untuk hidup bersama dan dipengaruhi oleh 

keturunan. Responden kedua menambahkan alasan menagapa ia masih 

mempertahankan pernikahannya, yaitu masih memiliki visi dan misi yang sama 

serta merasa bertanggung jawab kepada anak dan istri. 

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa kelemahan 

penelitian. Kelemahan tersebut berasal baik dari internal ataupun eksternal 

peneliti. Adapun faktor internal, pertama terdapat kesalahan dari peneliti terkait 

waktu wawancara kedua dengan responden pertama. Saat itu, responden pertama 

baru terbaung dari tidur. Namun, peneliti hanya menunggu responden 

membersihkan muka lalu langsung melakukan wawancara. Kedua, saat 

melakukan wawancara alangkah lebih baik memperhatikan jawaban responden 

supaya bisa melakukan probing lebih dalam sehingga menghasilkan data yang 

lebih kaya. Ketiga, ketika melakukan wawancara peneliti sekaligus melakukan 

observasi sehingga fokus peneliti terbagi dengan observasi perilaku responden dan 

jawaban dari responden. Keempat, peneliti cederung lebih dekat dengan 

responden II karena masih memiliki ikatan keluarga sehingga data yang 

didapatkan dari responden II lebih kaya dari data responden satu. Selain itu, faktor 

eksternal yaitu jarak antara peneliti dan responden yang cukup jauh sehingga 

mempengaruhi waktu pengambilan data dalam penelitian ini. 


