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MOTTO 

 

“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.” 

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 

untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6). 

 

“Wattaqullaah wa yu‟allimukumullaah, wallaahu bikulli syai-in „aliim.” 

“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
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PENGALAMAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI  

LONG DISTANCE MARRIAGE 

(Studi Fenomenologi Dalam Membangun Keterbukaan Diri Pada Pasangan) 

DARA GUSTA GUSTI 

 

ABSTRAK 

Hubungan pernikahan tentunya membutuhkan komunikasi, keterbukaan diri, 

kepercayaan dan waktu untuk bersama. Pada Long Distance Marriage, terkadang 

kebutuhan tersebut terabaikan karena pasangan tidak tinggal bersama dan bertatap 

muka setiap hari. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengalaman komunikasi antar pribadi Long Distance Marriage untuk mengetahui 

topik-topik, tahapan-tahapan dan media komunikasi yang lebih diminati untuk 

melakukan self disclosure dalam komunikasi antarpribadi pada pasangan Long 

Distance Marriage. 

 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan Teori Keterbukaan 

Diri Johari Window serta Teori Penetrasi Sosial. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview). 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepercayaan menjadi hal penting dalam 

membentuk keterbukaan pada pasangan Long Distance Marriage. Dengan 

terbentuknya sikap keterbukaan itu mampu meningkatkan kualitas komunikasi 

pasangan yang memberikan dampak positif bagi keduanya melalui kedalaman dan 

keluasan topik pembicaraan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu 

memperbanyak dan memperluas cakupan informan yang diteliti, yaitu dengan 

menggali data dari kedua belah pihak, baik istri dan suami. Penelitian ini juga bisa 

dikembangkan lagi dengan menambahkan atau menggunakan perspektif Teori 

Sosial Budaya. Laporan penelitian ini diharapkan nantinya dapat dipublikasikan di 

portal ilmiah Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi UNISSULA. 

 

Kata Kunci: Komunikasi Antar Pribadi, Keterbukaan Diri, Pernikahan 

Jarak Jauh. 
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