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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh komunikasi interpersonal terhadap
kepuasan perkawinan pada istri anggota korps pelaut TNI AL. Penelitian ini melibatkan 65 istri. Metode
penelitian yang digunakan yaitu metode survei. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala
komunikasi interpersonal yang dibuat berdasarkan pada teori DeVito (2011) sebanyak 40 aitem dan
skala kepuasan perkawinan berdasarkan pada teori Bradbury, dkk (2000) sebanyak 36 aitem. Reliabilitas
alat ukur komunikasi interpersonal sebesar 0,898 dan kepuasan perkawinan sebesar 0,880. Teknik
analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik regresi sederhana dengan bantuan program
SPSS 22.0 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan (p =
0,030, p < 0,05, R = 0,269) antara komunikasi interpersonal terhadap kepuasan perkawinan pada istri
anggota korps pelaut TNI AL dengan sumbangan pengaruh sebesar 7,2%.
Kata kunci: komunikasi interpersonal, kepuasan perkawinan, istri
LATAR BELAKANG
Perkawinan adalah salah satu siklus penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan didefinisikan sebagai
sebuah komitmen secara emosional dan hukum antara dua orang untuk berbagi kedekatan secara fisik
maupun emosional, berbagi tugas, dan sumber ekonomi (Olson, DeFrain, & Skogrand, 2011). Setiap
pasangan yang telah menikah tentunya memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan perkawinan. Kepuasan
perkawinan menjadi salah satu kriteria kesuksesan dalam sebuah perkawinan. Kepuasan perkawinan
sebagai kondisi mental seseorang yang menggambarkan persepsi seseorang mengenai kelebihan dan
kekurangan dalam perkawinan (Bradbury, Fincham, & Beach, 2000).
Persoalan dalam perkawinan tidak hanya dialami oleh pasangan yang tinggal bersama, akan tetapi juga
pada pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh. Salah satu kondisi yang menyebabkan pasangan
harus menjalani perkawinan jarak jauh yaitu pekerjaan. Profesi yang mengharuskan individu untuk
bekerja dengan tempat yang berpindah-pindah dalam waktu yang lama yaitu TNI Angkatan Laut. Anggota
korps pelaut TNI-AL memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan anggota korps lainnya. Salah satunya
yaitu, anggota korps pelaut TNI-AL yang mempunyai istri tidak dianjurkan mendampingi suami selama
bertugas ke luar daerah. Berbeda dengan korps atau anggota TNI yang lain yang mengharuskan keluarga
untuk berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti penugasan (Amelia, Abidin, & Riskasari, 2018).
Istri TNI-AL menjalani kehidupan yang jauh dari suami merupakan suatu hal yang berat. Istri harus
menerima segala konsekuensi dikarenakan suami yang pergi meninggalkan keluarga demi menjalankan
tugas negara. Idealnya sepasang suami istri dapat berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah
tangga dan mengasuh anak. Akan tetapi hal tersebut harus dilakukan seorang istri ketika suami berlayar.
Seorang istri yang menjalani pernikahan jauh memiliki beban dan tanggung jawab seperti seorang single
parent atau orang tua tunggal (Margiani & Ekayati, 2013). Istri atau ibu yang menjadi orang tua tunggal
menjalankan peran ibu sekaligus ayah dalam keluarga. Selain itu, istri juga mengambil peran inisiatif dalam
pengambilan keputusan berdasarkan situasi (Maripadang, 2017). Khususnya istri TNI-AL mempunyai
sikap mandiri, tabah, dan tegar dikarenakan tanggung jawab dalam menjaga dan mengurus rumah tangga
(Taneira, 2019). Sedangkan suami dan istri harus saling mengetahui perkembangan dan perubahan yang
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terjadi. Seorang istri harus mengikutsertakan suami dalam setiap penyelesaian masalah dan seorang
suami harus mengetahui perkembangan anak melalui istri guna mempertahankan peran suami sebagai
ayah (Gunarsa, 2000).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, presentase perceraian di Jawa Timur semakin meningkat. Pada
tahun 2012 presentase perceraian mencapai 23,23%, tahun 2013 mencapai 23,71%, tahun 2014
mencapai 25,64%, dan tahun 2015 mencapai 27,83%. Fenomena perceraian juga terjadi pada anggota
TNI-AL. Adapun data yang diperoleh dari Bagian Personalia Kodiklatal (Komando Pendidikan dan
Latihan Angkatan Laut) bahwa selama tahun 2015 hingga 2018 terdapat 41 anggota korps pelaut TNIAL yang bercerai diantaranya 15 anggota perwira, 18 anggota bintara, dan 8 anggota tamtama.
Sedangkan data perceraian pada bagian Kodikopsla (Komando Pendidikan Operasi Laut), pada tahun
2014 tercatat 3 anggota yang bercerai, pada tahun 2015 sebanyak 3 anggota, pada tahun 2016 sebanyak
2 anggota, pada tahun 2017 sebanyak 2 anggota, dan tahun 2018 sebanyak 2 anggota.
Adapun fenomena mengenai ketidakpuasan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
oleh Fitriyana (2018) pada 8 istri TNI-AL yang berada di wilayah (Koarmatim) Komando Armada RI
Kawasan Timur Surabaya, diketahui 2 respon mengalami kepuasan dalam perkawinannya dan 6
responden lainnya mengalami ketidakpuasan dalam perkawinan. Salah satu penyebab dari ketidakpuasan
perkawinan yang dialami dikarenakan komunikasi yang terjalin dengan pasangan kurang intens, sulit,
tidak dapat berbagi informasi secara langsung meskipun telah menggunakan video-call, dan kurangnya
kenyamanan karena tidak dapat berkomunikasi dengan tatap muka.
Ketidakpuasan dalam perkawinan tidak hanya berdampak pada pasangan, namun juga berdampak pada
anggota keluarga. Hal tersebut didukung oleh pendapat (Mohammadi, Samavi, & Ghazavi, 2016) bahwa
perkawinan dan perceraian bukanlah sebuah permasalahan pribadi melainkan juga masalah bersama.
Tingkat kepuasan perkawinan berkaitan dengan masalah perilaku dan penyesuaian pada anak, kekerasan
terhadap pasangan, dan kesejahteraan sebagai orang tua (Lestari, 2012). Ketidakpuasan dalam
perkawinan juga dapat membawa sebuah perkawinan menuju perceraian. Tingginya angka perceraian
menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dalam perkawinan rendah. Selain itu, perceraian adalah salah satu
indikator ketidakpuasan dalam sebuah perkawinan (Osakinle & Okafor, 2013).
Sedangkan individu akan merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan apabila mengalami kepuasan dalam
perkawinannya. Pasangan yang puas dengan perkawinannya akan menunjukkan emosi yang positif
meskipun terjadi konflik di dalam perkawinannya. Selain itu, perkawinan yang memuaskan merupakan
perkawinan yang penuh dengan kasih sayang, jauh dari perselisihan, dan memiliki anak dengan karakter
yang baik karena anak tersebut mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dari kehidupan
perkawinan kedua orang tuanya (Goode, 1991). Menurut Richard, pasangan dengan tingkat kepuasan
perkawinan yang tinggi juga akan memberikan perhatian yang positif untuk anak (Lestari, 2012).
Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya sebuah perkawinan pada
pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh. Salah satu permasalahan yang dialami oleh istri anggota
korps pelaut TNI-AL yaitu komunikasi. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa para istri pelaut
TNI-AL mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, istri hanya dapat menunggu suami memberi kabar
atau menelepon (Amelia, Abidin, & Riskasari, 2018). Hal tersebut terjadi karena perbedaan waktu, suami
yang mengetahui kondisi medan, dan kendala terkait sinyal.
Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi dapat menjadi sangat efektif dan tidak sangat
efektif. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh seseorang dan penerimaan pesan oleh
orang lain dengan efek dan umpan balik secara langsung (DeVito, 2011). Menurut DeVito (2011), untuk
mencapai komunikasi yang efektif terdapat aspek yang harus dipertimbangkan seperti keterbukaan,
empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Kondisi pasangan yang saling terbuka atau
melakukan pengungkapan diri dapat menjaga komunikasi dalam kehidupan rumah tangga guna
mempertahankan hubungan (Amelia, Abidin, & Riskasari, 2018).
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Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam sebuah perkawinan. Apabila istri dapat mengutarakan
perasaan dan menceritakan harapan kepada suami, maka suami akan lebih mengetahui keadaan satu
sama lain. Dengan demikian, kepercayaan dan kedekatan emosional dengan suami akan meningkat.
Kedekatan emosional yang terjalin akan membuat perasaan saling memiliki semakin kuat sehingga tidak
ingin berpisah dengan pasangan dan menjaga pernikahan (Amelia, Abidin, & Riskasari, 2018). Apabila
komunikasi tidak berjalan dengan efektif, salah satu pihak akan merasa tidak didengar atau diakui
sehingga dapat menyebabkan penyelesaian permasalahan menjadi sulit (Osakinle & Okafor, 2013).
Komunikasi yang baik merupakan gambaran dari sebuah hubungan yang baik sehingga komunikasi
menjadi hal yang penting dalam sebuah hubungan. Kondisi pada pasangan yang menjalani pernikahan
jarak jauh seringkali mengganggu hubungan romantis pada pasangan dikarenakan terpisah baik secara
fisik, jarak, maupun waktu (Supatmi & Masykur, 2018). Hal tersebut dapat menghambat komunikasi
dengan pasangan, terutama bila lokasi yang berbeda negara. Menurut Surya, rasa tidak percaya dan
pikiran negatif akan timbul apabila terjadi kurangnya komunikasi pada pasangan suami istri yang
mengakibatkan kesalahpahaman hingga menimbulkan konflik (Dewi & Sudhana, 2013). Konflik tersebut
dapat membuat sebuah hubungan menjadi renggang sehingga dapat menyebabkan perkawinan tidak
harmonis. Pada pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh juga mengalami permasalahan seperti
kurangnya dukungan pasangan ketika membuat keputusan, pekerjaan yang mengganggu aktivitas untuk
bersama, kelelahan terhadap peran, kurangnya kekuatan ego, dan kurangnya kebersamaan (Supatmi &
Masykur, 2018).
Beberapa penelitian telah menguji hubungan antara komunikasi dengan kepuasan perkawinan dan
mengungkapkan bahwa komunikasi memiliki hubungan positif dengan kepuasan perkawinan. Artinya
semakin efektif komunikasi yang dilakukan maka akan semakin puas kehidupan perkawinan. Pada
penelitian yang dilakukan oleh (Nurmaya, 2016) telah ditemukan bahwa komunikasi efektif yang
dicirikan dengan ekspresif, sopan, mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran dapat menciptakan
hubungan yang baik dengan pasangan dan keluarga pasangan selama kehidupan perkawinan. Hal tersebut
yang menyebabkan tingkat kepuasan perkawinan pada istri meningkat. Melihat penelitian sebelumnya,
penulis tertarik untuk meneliti pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan perkawinan pada
istri anggota korps pelaut TNI-AL.
Penelitian ini memiliki hipotesis yaitu ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan
perkawinan pada istri anggota korps pelaut TNI AL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji
secara empiris pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan perkawinan pada istri anggota
korps pelaut TNI AL.
TINJAUAN PUSTAKA
Kepuasan Perkawinan
Kepuasan perkawinan sebagai kondisi mental seseorang yang menggambarkan persepsi seseorang
mengenai kelebihan dan kekurangan dalam perkawinan (Bradbury, Fincham, & Beach, 2000).
Menurut Bradbury, dkk (2000) terdapat enam aspek dalam kepuasan perkawinan yaitu:
1. Cognition (Kognisi)
Penilaian terhadap perilaku pasangan baik positif maupun negatif.
2. Affect (Afeksi)
Peran afeksi dalam mengikis atau mendukung kepuasan perkawinan yang digunakan untuk
mengamati ekspresi emosional dan melihat pengaruhnya dari waktu ke waktu.
3. Physiology (Fisiologi)
Sentuhan-sentuhan fisik yang dapat meningkatkan keselarasan dengan pasangan sehingga
akan menimbulakn kepuasan perkawinan.
4. Patterns (Pola Interaksi)
Pola permintaan atau penarikan pada perilaku pasangan.
5. Social Support (Dukungan Sosial)
Proses interpersonal dalam perkawinan berfokus pada konflik dan penyelesaian masalah.
234

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

6. Violence (Kekerasan)
Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga cenderung menyebabkan ketidakpuasan
perkawinan.
Komunikasi Interpersonal
Menurut DeVito (2011), komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh seseorang dan
penerimaan pesan oleh orang lain dengan efek dan umpan balik secara langsung. Menurut DeVito
(2011), dimensi yang terdapat dalam komunikasi interpersonal ialah:
1. Keterbukaan (Openness)
Keterbukaan yaitu sikap seseorang yang dapat menerima masukan dari orang lain dan
berkenan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain.
2. Empati (Empathy)
Empati yaitu kemampuan seseorang untuk merasakan jika seandainya menjadi orang lain,
dapat memahami apa yang sedang dialami orang lain, dapat merasakan apa yang dirasakan
oleh orang lain, dan dapat memahami persoalan dari sudut pandang orang lain.
3. Sikap mendukung (Supportiveness)
Sikap mendukung yaitu adanya komitmen dari pihak yang berkomunikasi untuk saling
mendukung terjadinya interaksi secara terbuka.
4. Sikap positif (Positiveness)
Sikap positif yaitu pihak yang terlibat dalam komunikasi harus memiliki perasaan dan pikiran
yang positif bukan prasangka maupun curiga.
5. Kesetaraan (Equality)
Kesetaraan yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak sama-sama
berharga dan bernilai serta masing-masing pihak memiliki sesuatu yang penting untuk
disumbangkan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian kuantitatif
eksplanatori. Variabel dalam penelitian ini yaitu komunikasi interpersonal (variabel independent) dan
kepuasan perkawinan (variabel dependen). Adapun karakteristik subjek yang harus terpenuhi sebagai
berikut: istri anggota korps pelaut TNI AL, tinggal terpisah setidaknya tiga hari dalam seminggu, memiliki
anak minimal satu. Pada penelitian ini, skala komunikasi interpersonal disusun sendiri oleh penulis
dengan berpedoman pada teori pada teori DeVito (2011) sebanyak 40 aitem dan skala kepuasan
perkawinan disusun sendiri oleh penulis dengan berpedoman pada teori Bradbury, Fincham, & Beach
(2000) sebanyak 36 aitem. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Validitas dalam
penelitian ini menggunakan professional judgement. Kemudian, reliabilitas skala komunikasi interpersonal
sebesar 0,898 dan skala kepuasan perkawinan sebesar 0,880. Teknik analisis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana.
HASIL DAN PEMBAHA SAN
Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji asumsi terlebih dahulu yaitu uji normalitas dan
uji linearitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa kedua variabel memiliki distribusi
data yang normal. Hal tersebut dikarenakan nilai taraf signifikansi (p) lebih dari 0,05 (p > 0,05). Pada
variabel komunikasi interpersonal memiliki taraf signifikansi sebesar 0,200 dan variabel kepuasan
perkawinan memiliki taraf signifikansi sebesar sebesar 0,200. Pada uji linearitas, diketahui nilai taraf
signifikansi sebesar 0,030. Nilai tersebut menunjukkan taraf signifikansi kurang dari 0,05 (p < 0,05),
sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan hubungan antara komunikasi interpersonal
dan kepuasan perkawinan.
Setelah dilakukan uji asumsi, dapat diketahui bahwa data penelitian ini berdistribusi normal dan linier.
Dengan demikian, penulis dapat menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis regresi
sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (komunikasi interpersonal) terhadap variabel
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terikat (kepuasan perkawinan). Selain itu, penulis juga ingin mengetahui seberapa besar kuat pengaruh
variabel bebas dalam mempresiksi variabel terikat. Diketahui nilai R sebesar 0,269 sehingga kedua
variabel tersebut menunjukkan hubungan yang lemah. Hasil analisis regresi sederhana menghasilkan nilai
R Square (R2) yang menunjukkan koefisien determinasi. Diketahui nilai R. square sebesar 0,072. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan
perkawinan sebesar 7,2%. Dengan begitu, 92,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak turut diteliti
dalam penelitian ini. Kemudian nilai Standard Error of the Estimate menunjukkan kesalahan prediksi
variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, nilai Standard Error of the Estimate yaitu
sebesar 5,26, maka kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi tingkat kepuasan perkawinan
sebesar 5,26.
Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, diketahui nilai taraf signifikansi (p) sebesar 0,030. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa nilai taraf signifikansi kurang dari 0,05 (p < 0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa
hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan perkawinan.
Selain uji hipotesis, hasil dari analisis regresi sederhana menghasilkan suatu persamaan. Berikut
merupakan bentuk umum persamaan regresi sederhana.
Y= 52,518 + 0,240 X
Nilai konstanta sebesar 52,518 menunjukkan bahwa variabel kepuasan perkawinan akan memiliki nilai
sebesar 52,518 meskipun tidak ada variabel komunikasi interpersonal. Nilai koefisien regresi sebesar
0,240 menunjukkan bahwa setiap variabel komunikasi interpersonal meningkat 1 kali, maka tingkat
variabel kepuasan perkawinan akan meningkat sebesar 0,240 satuan. Hasil regresi yang positif tersebut
memberikan informasi bahwa korelasi antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan perkawinan
dinyatakan positif. Selain itu, apabila komunikasi interpersonal meningkat maka kepuasan perkawinan
juga akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa komunikasi interpersonal mempengaruhi
kepuasan perkawinan pada istri anggota Korps Pelaut TNI-AL. Pembuktian adanya pengaruh antara
kedua variabel dilihat berdasarkan nilai taraf signifikansi. Pada penelitian ini nilai taraf signifikansi sebesar
0,030. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0)
ditolak.
Nilai persamaan regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi komunikasi interpersonal maka
semakin tinggi kepuasan perkawinan. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Humaira (2018) menjelaskan bahwa semakin tinggi kemampuan komunikasi interpersonal maka
semakin tinggi pula kepuasan perkawinannya. Penyelesaian masalah yang dilakukan dengan komunikasi
yang baik dapat mengurangi stres dan ketidakpuasan dalam perkawinan (Ayub, 2010). Selain itu,
pasangan yang memiliki skor rendah pada komunikasi cenderung tidak mengalami kepuasan dalam
perkawinan atau bercerai 3 tahun kemudian (Olson, DeFrain, & Skogrand, 2011).
Kepuasan dalam perkawinan merupakan hal yang diidamkan bagi setiap pasangan. Aspek-aspek yang
dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan yaitu komunikasi, komitmen, usia pada saat menikah,
dukungan emosional, perbedaan harapan, agama, serta latar belakang pendidikan dan penghasilan
(Papalia, Olds, & Feldman, 2008). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan
salah satu aspek yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan perkawinan.
Komunikasi yang efektif dicirikan dengan individu yang sopan, baik, ekspresif, mampu mengungkapkan
perasaan dan pikiran, menyenangkan, memiliki hubungan yang baik dengan pasangan dan keluarganya,
dapat menyelesaikan masalah secara bersama, berbagi tugas dan tanggung jawab serta melakukan nasihat
dari pasangan (Canary, Stafford, & Semic, 2002). Individu dengan komunikasi yang efektif dapat membuat
pasangan menerima perilaku negatif, memiliki kehidupan seksual yang baik, saling memberi dukungan
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dan perhatian serta memiliki hubungan yang harmonis sehingga menyebabkan individu memiliki tingkat
kepuasan perkawinan yang tinggi (Bradbury, Fincham, & Beach, 2000). Seperti halnya pada istri anggota
korps pelaut TNI-AL yang ditinggal oleh suami berlayar dengan jangka waktu yang lama. Komunikasi
yang efektif sangat diperlukan, tidak hanya mengungkapkan kebutuhan individu saja, akan tetapi
kebutuhan untuk berkomunikasi tersebut yang juga terpenuhi sehingga dapat memunculkan kepuasan
perkawinan (Montgomery, 1981). Sedangkan kurangnya komunikasi yang efektif dapat menurunkan
kepuasan perkawinan (Tavakolizadeh, Nejatian, & Soori, 2015).
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan perkawinan pada istri anggota korps
pelaut di Kodikopsla TNI AL. Nilai persamaan regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi
komunikasi interpersonal maka akan semakin tinggi kepuasan perkawinan yang dimiliki. Sebaliknya,
semakin rendah komunikasi interpersonal maka semakin rendah kepuasan perkawinannya.
Saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu pada saat proses pengambilan data sebaiknya peneliti memberikan
kuesioner secara langsung kepada subjek untuk memastikan kuesioner tersebut diisi dengan subjek yang
telah ditentukan, mempertimbangkan adanya faktor yang mempengaruhi komunikasi (seperti jangka
waktu subjek dalam menjalani perkawinan jarak jauh), dan dapat meneliti komunikasi interpersonal pada
kedua pihak yaitu suami dan istri sehingga peneliti dapat mengetahui keterampilan komunikasi keduanya.
Kemudian saran bagi suami suami istri anggota korps pelaut TNI-AL, yakni bersedia membuka diri
dengan mengungkap informasi yang disembunyikan, bersikap empati dengan tidak mengkritik atau
menilai, berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan pasangan, saling mendukung,
menghargai, dan mengakui kehadiran pasangan sehingga terbentuk komunikasi yang efektif pada saat
menjalani perkawinan jarak jauh. Selain itu, suami dan istri dapat saling memberikan dukungan seperti
memberi kabar ketika ada waktu atau kesempatan pada saat menjalani perkawinan jarak jauh serta saling
memberi bantuan dan dukungan antarsesama guna memberikan perasaan yang positif terutama pada
saat ditinggal suami berlayar.
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