
Pada umumnya pasangan suami istri tinggal bersama-sama, tetapi 
seiring dengan perkembangan jaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
banyak pasangan yang memutuskan untuk tinggal berjauhan (longdistance marital 
relationship). Seperti halnya pasangan suami atau istri yang menjadi TKI di 
kabupaten Tulungagung dimana karena alasan ekonomi mereka memutuskan 
untuk tinggal berjauhan dengan pasangan mereka. Meskipun pasangan yang sudah 
menikah berada pada tahapan stabil tetapi tidak menutup kemungkinan 
munculnya ketidak pastian dalam hubungan tersebut, untuk mengurangi ketidak 
pastian tersebut maka di butuhkan keterbukaan diri dimana dengan adanya 
keterbukaan diri tersebut pasangan dapat saling memahami dan dapat terus 
menjaga keberlangsungan hubungan mereka. Berdasarkan  hal inilah peneliti 
tertarik untuk mengetahui topik-topik apa saja yang dibicarakan dan bagaimana 
tingkat keterbukaan diri pasangan mengenai beberapa topik pembicaraan.  

ABSTRAK 

Perumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini 
adalah topik apa saja yang dibicarakan oleh pasangan suami atau istri yang 
menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Tulungagung dan 
bagaimanakah tingkat keterbukaan diri pasangan mengenai topik-topik 
pembicaraan suami istri. Kerangka Konseptual yang diajukan oleh peneliti ini 
adalah suami istri sebagai sub-sub sistem, Long distance Marital Relationship, 
dan social penetration theory yaitu berkaita dengan depth dan beardh. 

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
menggunakan metode survey. Untuk pengukuran tingkat keterbukaan diri 
pasangan maka digunakan modifikasi skala likert dengan menggunakan tiga 
kategori jawaban. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pasangan suami 
atau istri yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Tulungagung. 
Penarikan sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling. 
Pengumpulan data dilakukan secara primer dengan menggunakan kuisioner. 
Tehnik analisis data menggunakan tabel frekuensi dan tabulasi silang. 

Hasil penelitian ini menunjukan ada 4 topik pembicaraan yang sering 
dibicarakan oleh pasangan suami atau istri yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia 
di Kabupaten Tulungagung yaitu topik keuangan, pengasuhan anak, topik 
pembagian peran dan topik menghabiskan waktu bersama. Sedangkan untuk 
tingkat keterbukaan diri pasangan yang suami menjadi TKI ataupun pasangan istri 
yang menjadi TKI mengenai  topik-topik pembicaraan yang diajukan peneliti 
secara keseluruhan pada tingkat keterbukaan diri yang sedang. 
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