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GUIDE WAWANCARA

Dalam wawancara kali ini yakni menggunakan teori Sternberg’s Triangular

Theory  Of Love  dimana  teori  ini  memaparkan  ada  3 komponen dalam cinta,

yakni: 

a. Intimacy 

Komponen  kedekatan  adalah  perasaan  ingin  selalu  dekat,  ingin  selalu

berhubungan, membentuk ikatan dengan orang yang dicintai.

Komponen  gairah adalah dorongan yang mengarahkan pada suatu emosi yang

kuat dalam hubungan cinta tersebut. Dalam hubungan cinta romantis, ketertarikan

fisik dan seksual mungkin adalah hal yang utama. 

b. Commitment

Komponen komitmen merupakan suatu keputusan yang diambil  seseorang

bahwa  dia  mencintai  orang  lain  dan  secara  berkesinambungan  akan  tetap

mempertahankan cinta  tersebut.  Hal ini  adalah komponen kognitif  utama dari

cinta.0

Kemudian,  3  komponen  tadi  duturunkan  ke  dalam  8  jenis cinta,  yakni

sebagai berikut:

1) Liking

Jenis  cinta  dimana  yang  ada  hanya  unsur  keintiman  tanpa  gairah  dan

komitmen. Ada pada hubungan persahabatan (bisa sesama jenis kelamin). 

2) Infatuation Love

0 Elizabeth B. Hurlock. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan 
Kehidupan, (Jakarta, Erlangga: 1980), 117 – 118.
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Jenis  cinta  dimana  yang  ada  hanya  elemen  gairah  tanpa  komitmen  dan

keintiman.  Ada pada  cinta  pada pandangan pertama (biasa disebut  infatuasi),

atau pada ketertarikan fisik yang biasanya mudah hilang.

3) Empty Love

Jenis  cinta  dimana  yang  ada  hanya  elemen  komitmen  tanpa  gairah  dan

keintiman. Biasanya ditemukan pada pasangan yang telah menikah dalam waktu

yang panjang (misalnya pada pasangan usia lanjut).

4) Romantic Love

Jenis  cinta  dimana  di  dalamnya  terdapat  komponen keintiman  dan gairah

yang kuat tanpa adanya komitmen.

5) Companionate Love

Hubungan jangka panjang yang tidak melibatkan unsur gairah,  hanya ada

komponen  keintiman  dan  komitmen.  Biasanya  terdapat  pada  hubungan

persahabatan.

6) Fatous Love

Jenis  cinta  yang  di  dalamnya  terdapat  komponen  gairah  dan  komitmen

namun tanpa keintiman.

7) Consummate Love

Jenis  cinta  yang  di  dalamnya  terdapat  semua  komponen,  baik  keintiman,

gairah maupun komitmen dalam proporsi yang seimbang.

8) Non Love

Merupakan jenis hubungan dimana tidak satupun dari ketiga komponen cinta
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yang  telah  dikemukakan  muncul.  Ini  terjadi  pada  banyak  hubungan  yang

sederhana, dimana yang terjadi hanya interaksi biasa tanpa adanya cinta bahkan

rasa suka.0

Teori segitiga cinta Sternberg’s yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu

pada  pembahasan  Sternberg’s dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “Sternberg’s

Triangular Theory Of Love “  ,  dimana segitiga cinta terdiri  dari  3 komponen,

yaitu:  1.  Intimacy 2.  Passion 3.  Commitmnet,  yang diturunkan ke dalam 8 jenis

cinta, yaitu 1. Nonlove, 2. Liking 3. Infatuation Love, 4. Empty Love, 5. Romantic

Love, 6. Companionate Love, 7. Fatous Love, 8. Consummate Love.

Dalam  penelitian  ini  peneliti  ingin  mengetahui  gambaran  komponen  cinta

yang terdapat  pada pasangan suami istri dan juga jenis cinta yang dimiliki pada

pasangan  suami  istri  menurut  Sternberg’s Triangular  Theory  Of  Love  pada

mahasiswa di Fakultas Ushuluddin.

 Untuk mengetahui jenis cinta dari 8 jenis yang disebutkan di atas, maka perlu

untuk mengetahui terlebih dahulu 3 komponen segitiga cinta yang dimiliki oleh

Sternberg.  Oleh  sebab  itu  3  komponen  seitiga  cinta  menurut  Sternberg  yang

terdiri  dari  Intimacy,  Passion,  dan  Commitment  inilah  yang digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan panduan wawancara.

Identitas Subjek

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

0 R. J. Sternberg, The Triangle Of Love: intimacy, passion,commitment, 123 – 124.
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Angkatan :

Jurusan :

Fakultas :

Usia Menikah :

Usia Pernikahan :

Jumlah anak :

Identitas Pasangan (Informan)

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Aspek Indikator Pertanyaan Tujuan

Riwayat
Pernikahan

Data
mengenai
awal
pernikahan.

1.Bisakah  anda  men
ceritakan  bagaimana  awal
mula tujuan anda menikah?

2.Bagaimana  pengalaman
yang  anda   alami  dalam
hubungan pernikahan anda?
(Pengalaman subjek seperti
saat  subjek  memutuskan
untuk  menikah  dengan
pasangannya  dan
bagaimana  perbedaan
subjek  saat  masih  jomblo
dan  pada  saat  setelah
menikah)

Untuk mengetahui
tujuan awal subjek
menikah  dan  hal
apa  saja  yang  di
alami  dalam
pernikahannya.

Kehidupan
Pernikahan
Peran  Ganda
(Sebagai
Mahasiswa  dan
sebagai
pasangan
suami/istri)

Data  subjek
mengenai
keadaannya
sebagai
Mahasiswa
sebelum
menikah  dan
setelah

1.Pertimbangan  apa  saja
yang  anda  lakukan  sebelum
memutuskan  menikah  saat
masih menjadi Mahasiswa?

2.  Bisakah  anda  ceritakan
pengalaman  apa  saja  yang
paling  berkesan  dalam
menjalankan  peran  sebagai

Untuk mengetahui
faktor – faktor apa
saja  saat  subjek
mempertimbangka
n  dan
memutuskan
untuk menikah.
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menikah. Mahasiswa dan pasangan ?

3.Bagaimana  bentuk
dukungan  keluarga  dan
pasangan  pada  studi
(perkuliahan) anda?

4.  Pengalaman  apa  yang
anda  rasakan  paling  berat
dalam  menjalani  berbagai
peran  ganda  sebagai
Mahasiswa maupun sebagai
pasangan  dalam  hubungan
pernikahan anda?

Masalah  kesulitan  dan
kendala  yang  dihadapi
dalam hubungan pernikahan
dengan  status  sebagai
mahasiswa

5.  Bagaimana  cara  anda
mengatasi  permasalahan
terkait  peran  sebagai
suami/istridan Mahasiswa/i?

6.  Pernahkah  ada  perasaan
menyesal  telah  menikah
saat  masih  berstatus
Mahasiswa/I?  Jika  ya,
ceritakan  momen  dan
pengalaman anda saat itu.

Komponen

Cinta:

Intimacy

(Keintiman  dan
Kedekatan)

a.  Keinginan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
orang  yang
dicintai.

1.Selama  ini  apa  saja  yang
anda  lakukan  untuk
memenuhi  kebutuhan
pasangan anda?
(Subjek  yang  diwawancari
yakni  pasangan  suami  istri
yang salah satu dari  mereka
merupakan  Mahasiswa/I  di
Fakultas  Ushuluddin  dan
Humaniora  UIN  Antasari
Banjarmasin,  dan  pasangan
satunya  yang  bukan
Mahasiswa/I  Aktif  Fakultas
Ushuluddin  dan  Humaniora
UIN  Antasari  Banjarmasin

Untuk mengetahui
keinginan  subjek
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
orang  yang
dicintai.
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akan menjadi informan) 
2.Siapa  yang  bertanggung
jawab  di  dalam  hubungan
pernikahan?
3.Bagaimana  anda
memenuhi  kebutuhan
pasangan  anda?  (termasuk
bagaimana  memenuhi
kebutuhan  sandang,
pangan,papan,  kebutuhan
seksual,  kebutuhan
psikologis dan kesejahteraan
fisiologis. 

5.  Menurut  anda  hal  apa
saja  yang  anda  sukai  dari
sifat  maupun  kepribadian
pasangan  anda?  (Secara
psikologis)

6.  Ceritakan  bagaimana
hasrat  seksual  anda  dan
pasangan  anda  dan  apakah
anda  puas  dengan
kehidupan  seksual  anda
dengan pasangan?

b.Mengalami
kebahagiaan
dengan  orang
yang dicintai.

1.Ceritakan  bagaimana
pengalaman  yang
menyenangkan  dan
membahagiakan  yang  anda
alami bersama pasangan?
2.Selama  menjalani
pernikahan  perasaan  apa
yang  anda  rasakan  selama
ini?
3.Bagaimana  anda
membangun  suasana  yang
menyenangkan  di  dalam
hubungan  pernikahan  anda
bersama pasangan?

Mengetahui
bagaimana
perasaan  subjek
ketika  bersama
dengan pasangan.

c.Menempatka
n  orang  yang
dicintai  dalam
penghargaan
yang tinggi.

1.  Ceritakan  bentuk
penghargaan  yang  anda
berikan  lakukan  atas  usaha
yang di lakukan pasangan?
2.Bentuk  perlakuan  yang
bagaimana  yang  membuat
anda menghargai pasangan?

Untuk mengetahui
bagaimana  subjek
menepatkan orang
yang  dicintainya
dalam
penghargaan  yang
tinggi.
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Bisa  ditanyakan  juga  ke
informan
3.  Perilaku  atau  sifat
pasangan  apa  yang  dapat
anda maklumi dari pasangan
anda?

d.Dapat
mengandalkan
orang  yang
dicintai  pada
saat
dibutuhkan.

1.Selama  ini  bagaimana
kehadiran  pasangan  anda
ketika  anda  berada  pada
situasi dimana anda sedang
membutuhkan  pasangan
anda?

2.Bagaimana anda membuat
pasangan memahami bahwa
anda  sedang  membutuhkan
kehadiran atau bantuannya?

3.Apakah  pasangan  anda
adalah  orang  yang  dapat
diandalkan di semua situasi
dan  bagaimana  respon
pasangan anda  dikala anda
sedang membutuhkannya? 

4.Ceritakan  situasi  atau
pengalaman  dimana  anda
bisa  mengandalkan
pasangan anda?

Untuk mengetahui
bagaimana  subjek
bergantung  pada
orang  yang
dicintainya  ketika
dibutuhkan.

e.Saling
pengertian
dengan  orang
yang dicintai. 

1.Ceritakan bagaimana saat
anda  berbeda  pandangan
dengan  pasangan  dan
bagaimana?

2.Bisa anda ceritakan masa-
masa  sulit  dalam
pernikahan    yang  sudah
anda  hadapi  sampai
sekarang?

3. Menurut anda kapan anda
merasa  memahami
pasangan?

Untuk mengetahui
bagaimana  subjek
saling  memahami
pasangannya.
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f.Berbagi
tentang  diri
sendiri  dan
kepemilikan
seseorang
dengan  orang
yang dicintai.

1.Bagaimana  anda
membagi  waktu dalam dua
peran sebagai pasangan dan
sebagai Mahasiswa?

2.Apakah  anda  terbiasa
menceritakan kegiatan  atau
permasalahan  yang  sedang
anda  alami  sehari-hari
dengan pasangan anda, atau
terkait  permasalahan  yang
anda alami?

3.  Bagaimana  respon
pasangan  anda  saat  anda
bercerita?

4.  Apakah  anda  terbiasa
berbagi  waktu  bersama
dengan pasangan?

Untuk mengetahui
bagaimana  subjek
saling berbagi hak
milik  dengan
orang  yang
dicintainya.

g.Penerimaan
dukungan
emosional  dari
orang  yang
dicintai.

1.Bagaimana  dukungan
pasangan  saat  anda  dalam
kondisi yang tidak stabil?

2.Bagaimana perasaan anda
saat  pasangan  memberikan
dukungan tersebut?

3.Apa dukungan yang anda
harapkan dari pasangan?

Untuk mengetahui
bagaimana  subjek
meenrima
dukungan  emosi
dari pasangannya.
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h.Pemberiaan
dukungan
emosional
kepada  orang
yang dicintai.

1.Bagaimana  anda
memberikan dukungan pada
pasangan  saat  pasangan
dalam  kondisi  yang  tidak
stabil?

2.Ceritakan  salah  satu
pengalaman  anda  yang
terkait dukungan yang anda
berikan pada pasangan?

3.Bagaimana  respon
pasangan anda ketika  anda
memberikan  dukungan
tersebut?

4.Dukungan  seperti  apa
yang  diharapkan  di
pasangan anda?

5.Apakah anda mengetahui
dukungan  yang  diharapkan
pasangan anda?

Untuk mengetahui
dukungn
emosional  subjek
pada  orang  yang
dicintainya.

i.Berkomunika
si dengan intim
terhadap
pasangannya

1.bagaimanna  pola
komunikasi  anda  dengan
pasangan anda?

2. Ceritakan waktu - waktu
dimana anda berkomunikasi
dnegan pasangan anda?

3.Ceritakan  pengalaman
anda  ketika  anda  berbeda
pandangan  dengan
pasangan  anda  dan
bagaimana  cara  anda
mengkomunikasikannya?

4. Menurut anda efektifkah
komunikasi  anda  dengan
pasangan anda dan apa saja
yang  menghambat
komunikasi  dengan
pasangan anda?

Untuk mengetahui
bagaimana
komunikasi subjek
dengan
pasangannya.

j.Menghargai
orang  yang
dicintai  dalam
kehidupan
pernikahan.

1.Dalam  hubungan  anda
dengan  pasangan  apakah
anda  merasa  anda
menghargai  dan  dihargai
pasangan anda? 

2..Dalam  bentuk  apa
contohnya  pengharaan

Untuk mengetahui
rasa  berharga
dalam  diri  subjek
dengan
hubungannya
dengan
pasangannya.
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tersebut?

Komponen
Cinta:

Passion
(Gairah)

a.Daya  tarik
fisik.

1.Apakah  ada  perubahan
fisik  pada  pasangan  anda
yang  mempengaruhi
ketertarikan  anda  dengan
pasangan anda? (Misal,  saat
pasangan  belum  hamil
ataupun  kondisi  pasangan
setelah melahirkan)

2.Bagaimana  anda
menyikapi  perubahan
tersebut?

3.Bagaimana perasaan gairah
anda  terhadap  pasangan
anda?

4.Menurut  anda  apa  saja
yang menarik dari  pasangan
anda?

Mengetahui  daya
tarik fisk subek di
dalam
hubungannya.

b.Hasrat
untuk bersatu.

1.Apakah  anda  pernah
merasa  cemburu  dengan
pasangan anda?

2.Ceritakan  pengalaman
anda saat anda merasa ingin
dekat  dengan  pasangan
anda,  dan  bagaimana  anda
dan  pasangan  anda
menyikapinya?

3.Apakah  keinginan  anda
untuk  berada  dekat  dengan
pasangan  itu  lebih  besar
daripada  keinginan  untuk
berada dekat siapapun?

Mengetahui hasrat
subjek  untuk
bersatu  di  dalam
hubungannya.

c.Daya  tarik
seksual.

1.Ceritakan  bagaimana
anda  dan  pasangan
menjalani  kehidupan
seksual  dalam  memenuhi
kebutuhan  biologis  anda
saat ini?

2.Apakah  ada  perubahan
kebiasaan  atau  perilaku
terkait  dengan  kepuasaan
seksual  anda?  (Misal,  saat
pasangan  belum  hamil
ataupun  kondisi  pasangan

Mengetahui  daya
tarik  seksual
subjek  dalam
hubungannya.
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setelah melahirkan)

3.  Menurut  anda  apakah
sampai saat ini anda merasa
puas  dengan  kehidupan
seksual  anda  bersama
pasangan?

Komponen

Cinta:
Commitment
(Komitmen)

a.Mempertaha
nkan hubungan
ketika 
menghadapi 
masalah.

1.Dalam  mencintai  dan
menikahi  pasangan  anda
bagaimana  bentuk  usaha
anda  untuk  selalu  bersama
pasangan anda untuk jangka
waktu yang lama?

2.Hal  apa  yang  membuat
anda  bertahan  dan
bagaimana  upaya  anda
mempertahankan  hubungan
pernikahan?

Mengetahui
keputusan  subjek
dalam
mempertahankan
hubungan  ketika
menghadapi
masalah.

b.Keputusan
bertahan  di
dalam
hubungan
berdasarkan
alasan logis.

1.Apa  alasan  kuat  anda
untuk  selalu
mempertahankan  hubungan
dengan pasangan?

2.Apa  alasan  anda  tetap
berada di dalam hubungan?

Mengetahui
keputusan  subjek
untuk  bertahan  di
dalam hubungan.

Tujuan
pernikahan
sakinah

a.  Ketenangan,
ketenteraman
(jasmani  dan
rohani)  di  dalam
rumah tangga

1.Ceritakan  bagaimana
upaya  anda  untuk
mewujudkan  ketenangan
maupun  ketenteraman  di
rumah tangga anda bersama
pasangan?
2.  Bagaimana  keadaan
jasmani  dan rohani anda di
dalam  rumah  tangga  anda
bersama pasangan?

Mengetahui
ketenangan,
ketenteraman  di
dalam rumah tangga

Tujuan
pernikahan
mawaddah

a.Dorongan  rasa
cinta  yang  kuat
di  antara
pasangan  suami
istri

1.Ceritakan  bagaimana
perasaan  anda  terhadap
pasangan anda selama ini di
dalam rumah tangga?
2.Bagaimana  bentuk
perwujudan  cinta  anda
terhadap pasangan?

Mengetahui
dorongan  rasa  cinta
di antara suami istri 

b.Kasih  sayang
dalam  menjaga
hubungan

1.  Ceritakan  bagaimana
anda  memelihara  kasih
sayang  anda  terhadap
pasangan?

Mengetahui  bentuk
kasih  sayang  suami
istri  dalam  menjaga
hubungan  rumah
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2.  Bagaimanakah  bentuk
kasih  sayang  anda  lakukan
terhadap pasangan?

tangga

Tujuan
pernikahan
rahmah

a.Kasih  sayang
yang  dibuktikan
melalui
perbuatan  atau
pengorbanan
yang tulus

1.  Ceritakan  pengalaman
anda  berkorban  sesuatu
kepada pasangan dan rumah
tangga anda?
2.  Bagaimana   dan  dalam
bentuk  apa  anda
memberikan layanan kepada
pasangan anda?

Mengetahui  bentuk
kasih  sayang  yang
dibuktikan  melalui
perbuatan  atau
pengorbanan  yang
tulus

VERBATIM

SUBJEK 1

IDENTITAS : Laki - laki, 25 tahun, Subjek A

WAKTU : Selasa, 24 Mei 2022, 14.15 – 14.30

LOKASI : Jl. Bumi Mas Raya, Pemurus Baru

Baris Uraian Tema

1.
2.

 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

3. Saudara A gimana kabarnya
4. Alhamdulillah baik
5. Darimana tadi, lagi kerja kah tadi?
6. Ooh lagi kerja
7.
8.
9.
10.

Jadi peneliti handak betakun soal judul ulun jenis cinta
pasangan suami istri  yang telah menikah menurut,  nah
kan jadi ulun handak minta beberapa datanya dari pian,
bersediakah pian untuk wawancara kali ini?

11. Siap Insya Allah bersedia
12.
13.
14.
15.

Saudara  sebelum  menikah  ini  bagaimana  awal  cerita
ketemu pasangan pian nih sebelum kuliah kah atau pas
pian menjabat sebagai mahasiswa kah, kayapa awal dulu
tetamu pasangan pian nih

Riwayat  Pernikahan:
Data  mengenai  awal
pernikahan. 
S1.A:B12-B43

16. Pas kuliah pang sudah ada kenal kaitu nah
17. Kayapa kisahnya jadi tetamu pasangan pian nih
18. Kaya jer urang tu zaman wahini jua pacaran

19.
20.

Oh pacaran lah. Jadi pang pas handak kawin nih kayapa
awalnya?
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21.  Awalnya panjang kisahnya
22. Nah yang bisa pian ceritakan lah
23.
24.

Dari  dua  pihak  kaitu  nah,  dari  pihakku  lawan  pihak
biniannya, jadinya sama-sama sudah setia jadi kawin ae

25.
26.

Kalau  boleh  tau  dari  tahun  berapa  pian  menikahnya
tuh?

27. 2016
28. Tanggal berapa kira-kira
29.  Tanggal 11 Desember 2016
30.
31.
32.

Pas  kawin  ni  pang  kan  pian  menjabat  sebagai
mahasiswa jua  lo  sebagai  suami,  kayapa  pengalaman
pian dalam pernikahan nih salah satunya?

33. Pasti ada setiap keluarga tuh nah ada duka ada suka
34. Sukanya apa kira-kira?
35.
36.

Mun sukanya kita makan makan bejalanan, mun dukanya
tuh misal anak garing, itu pang dukanya

37. Kalau boleh tahu sudah punya anak lah saudara?
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Sudah, dua.
Anak pertama?
Anak pertama laki-laki 3 tahun setengah
Anak kedua?
Laki-laki jua
Sudah  dari  2016   lah  menikahnya,  pas  sudah  jadi
Mahasiswa tuh pertimbangannya apa aja saudara untuk
memutuskan menikah, kan agak berat mungkin atau ada
pertimbangan yang lain?
Ho’oh pasti  semalam tuh  pas  jadi  Mahasiswa,  apalagi
gawian belum tapi pasti kaitu nah, pas dijalani kawa ae,
kawa sampai 6 tahun berjalan
Kalau  pengalaman  pian  pang  dalam  pernikahan  ini
yang paling berkesan yang bisa pian ceritakan adalah
kira-kira?
Pengalaman yang paling berkesan, apa yo lah.
Karna  kan  pian  sebagai  Mahasiswa  dan  keadaan
sebagai Ayah juga kan
Pengalaman  tu  ya  kada  kawa  dikisah  akan  banyak
pengalamannya
Salah satunya mungkin?
Salah satunya bahagia tu pang, bahagia bisa menjalani
yang terbaik kaitu nah, apalagi masih Mahasiswa
Dalam hal apa kira-kira pengalamannya?
Dalam hal eh kaya bejalanan bejalan tuh,  bejalanan tu
kan sebelum kita kawin tu kan pasti ada was-was, kan
sekarang kan kadada  lagi  was-wasnya,  kada  disambati
orang lagi, dulu disambati orang
Nah kan dari pas menikah ni kan ada terlibat dari pihak
keluarga  juga  kan,  dari  pihak  keluarga  ni  juga  dan

 

Kehidupan  pernikahan
peran  ganda:  Data
subjek  mengenai
keadaannya  sebagai
mahasiswa  sebelum
menikah  dan  setelah
menikah 

S1.A:B44-B101
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pasangan bagaimana bentuk  dukungan pasangan atau
keluarga  selama  pian  menikah  nih  terutama  pian
sekaligus pian masih aktif kuliah ini?
Dari  keluarga  pihak  istri  setuju  ja  kaitu  nah,  ada
beberapa  yang  belum  setuju  kaitu  nah,  kenapa  bisa
kawin  kaitu  nah  belum  begawi  belum  lulus,  tapi  kan
yang namanya terjalani ya nyaman, enjoy enjoy kita
 Kalau dari pihak istri mendukung aja berarti lah?
Soalnya  kan  kebiasaan  kalau  perempuan  itu  kalaunya
udah  umur  22  atau  lebihnya  kaitu  nah  pasti  harus
dinikahkan kaitu  nah kalau pina jadi  akan fitnah kaitu
nah
Berarti  ada dong pengalaman yang paling berat kaitu
nah  yang  membekas  dalam  pernikahan  pian  nih  apa
kira-kira tantangannya?
Tantangannya tuh dari akunya pang kenapa belum bisa
begawi, kenapa belum bisa lulus kuliah kaitu nah, itu aja
pang tantangannya yang paling berat 
Untuk  mengatasinya  kiyapa  dari  pian  dan  istri  pian
masalah yang ada nih?
Keluarga bisa-bisa dari pihak satu pihak dua kaitu nah,
amun pihak satu  bisa  pihak  dua  menyabari  kaitu  nah,
dengan sabar aja syukur
Kalau istri gimana menanggapinya?
Kalau istri santai aja kaitu nah sambil becari jua
Pernah lah pian merasa menyesal pas pian menikah pas
menjadi  mahasiswa  dan  masih  belum  tuntung
kuliahnya?
Pernah tuh pasti  ada karna sudah tejalani  kuliah,  kada
kawa lagi  menyesal  kaitu  nah,  soalnya kan rezeki  dan
apapun sudah di aturkan, sudah tejalani kaitu nah
Berarti pian terima aja?
Terima aja sudah, soalnya rezeki Alhamdulillah wahini
dicukup akan ja sudah, kada lagi nyesal kaya dahulu
Dalam rumah tangga nih kita apalagi sebagai seorang
suami  kan  punya  beberapa  tanggung  jawab
kan,misalnya  kaya  menafkahi  istri  dan  lain-lain.
Bagaimana pian nih memenuhi kebutuhan istri tuh nah,
cara pian?
Caranya tuh pas  sudah makan enak dah tuh,  kalaunya
udah makan udah enak, itu aja, Kadada lagi handak ini
itu kadada
Oh, keinginan istri untuk beli ini itu adakah juga?
 Ada sudah pas harinya misalnya mau lebaran mau hari
raya mun tanggal tertentu kaitu
Nah dalam hubungan pian nih siapa yang bertanggung
jawab,  misal  dalam  mencari  nafkah  siapa  bisa
diceritakan lah?

Komponen
Cinta  Intimacy:  a.
Keinginan  untuk
meningkatkan
kesejahteraan  orang
yang dicintai.
S1. A: B102-B118
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Kalau  mencari  nafkah  kan  nih  ulun  yang  berhaknya,
kalau  anak  nih  syukur  alhamdulilah  kami  sekolahkan
kaitu nah, yang penting kami meurus malam aja kaya itu
Dari sifat pasangan pian nuh pian lebih tau kan sejak
menikah dari 2016 nih, kira-kira apa aja sifat perilaku
pasangan yang pian sukai tuh
Kalau  kepribadian  yang  di  sukai  yaaa  bercandaannya,
apalagi kaya perhatiannya kaitu, kan itu susah dicari
Hubungan suami istri kan pasti ada hasrat seksual kan,
kebutuhan biologis  bagaimana pian tu,  bisa  ceritakan
lah hasrat seksual pian kepada pasangan, lawan apakah
pian  nih  puas  kaitu  nah  berbagi  kebutuhan  seksual
dengan pasangan?
Kalau dibilang puas sangat puas kaitu nah, munnya kada
puas  kada  mungkin  menjadiakan  hasil  kaitu  nah,  kan
setiap  berhubungan  seksual  tuh  pasti  merasakan
manisnya duniawi
Nah  kalau  pengalaman  yang  menyenangkan  atau
membahagiakan  selama pian menikah nih adalah kira-
kira bersama pasangan nih?
Sangat senang pang
Salah satunya pas di momen apa?
Senangnya  pas  di  momen  pas  beduaan  minuman,
bejalanan kaitu nah, kan istri paling katujunya bejalanan
minuman pinggir jalan paling enak kaitu nah
Menghabiskan waktu bersama lah itu yang menurut pian
menyenangkan, itu yang menurut pian menyenangkan
Iyaa
Untuk  membangun  suasana  yang  menyenangkan  di
hubungan  pian  nih  kayapa  kira-kira  cara-cara  pian,
karna kan tiap pasangan punya caranya masing-masing
untuk  membangun  suasana  yang  menyenangkan,  cara
pian membangnnya kayapa pian dalam hubungan nih
Kayapa yo lah soalnya kada kawa dikisah akan panjang
tuh
Oh berarti pasangan memahami ajalah
Pada saat  pian  berbeda pandangan dengan pasangan
bagaimana pian menyikapinya
Sabar ae kaitu nah, kada kawa pang kita memaksa ini itu,
kita sudah paham pang oh ini masih belum stabil
Pada  saat berbeda pendapat ini kan terjadi pada masa-
masa sulit lo, masa-masa seperti apa kira-kira?
Masa-masa paling sulitnya tuh ketika kami belum beisi
duit, masa paling sulit, misalnya kami kadada duit , sulit
tuh dah
Di momen itu  apakah pian  bisa  memahami  pasangan
atau bagaimana?
Kada pang soalnya kan kita keterbatasan jua kaitu nah

b.Mengalami
kebahagiaan  dengan
orang yang dicintai.
S1. A: B119-B132

c.Menempatkan
orang  yang  dicintai
dalam  penghargaan
yang tinggi.
S1. A:B76-B785

d.Dapatmengandalka
n orang yang dicintai
pada saat dibutuhkan.
S1. A: B86-B91
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208.
209.
210.
211.
212.

kada kawa sekian-sekian membari
Pian kan sebagai Mahasiswa dan suami kan bagaimana
pian membagi waktu?
Cara membagi waktu. Kebetulan kan kami ni sama-sama
kerja, jadinya sore dan malam aja kami tuh nah adanya,
bahkan  apabila  aku  kerja  malamnya  tuh  misal  jam  9
bulik jam 12 bulik jam 1 kaitu nah sedikit ja waktunya
padahal dalam sehari tu dikit ja
Waktu  sebagai  mahasiswa  kayapa  pian  membaginya,
lebih  banyak  waktu  sebagai  mahasiswa  atau  sebagai
suami di dalam hubungan pian?
Sebagai suami pang paling banyaknya waktu kaitu nah,
soalnya suami kan harus siap, iya siap siaga
Di dalam keseharian pian kan ada kegiatan yang bisa
pia  bagi  dengan  pasangan  pernah  lah  pian  berbagi
kisah pian dengan pasangan?
Pernah, misalnya kan dulu kan kerja serabutan kaitu nah
jadi  serabutan  macam-macam  yang  digawijadinya
bepadah gawian kaini sekian-sekian duitnya, oh himung
inya
Oh respon pasangan pian inya himung lah?
Iih himung
Untuk  waktu  dengan  pasangan  pian  kayapa  pian
membagi waktunya
Waktu malam aja, waktu malam mulai jam 6 sampai jam
9 malam.
Meapa aja pian waktu malam itu?
Makanan, ada nonton tv itu aja malam karrna senggang
banar waktu.
Malam aja lah
Mun emosional  atau lagi  ada masalah atau apa kayapa
pasangan  pian  nih  mendukung  pian  tuh  nah,  bentuk
dukungannya?
Misal  istri  aku  kalau  ada,  misalnya  aku  ada  masalah
masalah  di luar  kaitu  lo,  aku  kada  langsung  ke  tempat
pasangan,  langsung  ke  tempat  pasangan  atau  ke  tempat
ibadah kaitu nah ke lain dulu tuh nah, kalau sudah tenang
baru ke istri tuh nah, kayapa solusinya ke istri kan tenang.
Kayapa perasaan pian pas istri pian tuh mendukung pian
atau memahami pian pas pian lagi ada masalah?
Mendukung inya menyuport Alhamdulillah paham ae
Yang pian harapkan pas pian lagi dalam keadaan yang
perlu  dukungan  nih  apa  yang  pian  harapkan  dari
pasangan pian?
Mudahan langgeng sampai akhir
Kalau pasangan pian lagi membutuhkan dukungan pian,
kayapa  pian  memberikan  dukungannya?  Cara  pian
memberikan  dukungannya  mungkin  seperti

e.Saling  pengertian
dengan  orang  yang
dicintai.
S1. A: B92-B97

f.Berbagi tentang diri
sendiri  dan
kepemilikan
seseorang  dengan
orang yang dicintai.
S1.A: B98-B108

g.Penerimaan
dukungan  emosional
dari  orang  yang
dicintai.
S1. A: B109-B114
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mendengarkan?
Iyaa aku mendangarakan
Pengalaman pian pang pas saat pasangan pian tuh lagi
butuh bantuan bisa ceritakan lah, saat pasangan pian tuh
membutuhkan bantuan pian?
Maksudnya?
Kan  ada  situasi  dimana  pasangan  nih  perlu  dukungan
atau bantuan pian saat dia lagi ada masalah atau lagi
emosional, pengalamannya apa kira-kira yang bisa pian
ceritakan
Pas  bini  bekisah  kudangar  akan  aja  pang  kaitu  nah.
Sewajarnya ja
Nah  bagaimana  cara  pian  membuat  bini  pian  paham
lawan  pian?  Misal  pian  bisi  masalah  atau  pian  perlu
sesuatu bantaun bini pian
Ku awalnya tuh bediam dulu kaitu nah, pamulaan bediam
aja  pang  pas  ketahuannya,  ayu  kita  gawi  misal  ada
masalah  tabrakan  misalnya,  lalau  masalah  banar  bagiku
nah  lalu  kita  gawi  habis  ketahuannya,  kada  bepadah
bedahulu kaitu nah.
Pas  pian  perlu  bantuan  tu  pang  pas  inya  tahu  kayap
responnya?
Support kaitu nah, tapi ku bediam awalnya
Misalnya pas bini pian kada paham lawan kondisi pian
kayapa misal pas pian kecelakaan atau hal lain?
Kan  kita  kada  kawa  lo  ambil  sepihak  ja  harus  dua
pihaknya, paham paham ae oh ini kondisi ini, mun dasar
disarikinya sudah ae dah kan kaitu kalao rumah tangga iya
lo.
Di momen apa kira kira pian paham lawan bini pian?
Sesuatu  pas  haratan  makanan,  paham  kan  bini  tu  suka
makan apa, pas nukar makanan handak cari makan kaitu
nah, pas bejalananan ku tukar akan.
Pas  pian  bagi  waktu  pas  pian  jadi  mahasiswa  nih
kayapa?
Malam pang malam, dari jam 6 sampai jam 10 kaitu nah
Waktu gaasan bekisahan lawan bini kapan dalam sehari
atau bejalanan bedua tuh lawan bini kapan?
Minggu munnya libur
Jadi dalam seminggu seberapa rancak bejalanan lawan
bini?
Seminggu ya sekali kaitu nahk
Misal  pian  lagi  uyuh  dalam begawi   kesehariaan  pian
kayapa  bini  pian  mensupport  kaitu  nah?  Kayapa
bentuknya?
Support ad aja kaitu nah, bentuknya kata kata pang, biar
haja yang penting gawi dulu.
Kayapa perasaan pian pas disupport kaitu?

h.Pemberiaan
dukungan  emosional
kepada  orang  yang
dicintai.
S1.A: B115-B143
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Ya tenang aja pang, mun gembira tuk urang pang
Yang pian harapkan dari bini pian bentuk dukungannya
kayapa?
Yang dukungan nih doa aja pang mudah mudahan lancar
aja kaitu nah, karna kan  tiap pasangan pian perlu doa
Pian  tahu  lah  apa  yang  bini  pian  harapkan  bentuk
dukungan dari pian ke inya kaya apa?
Kada tahu pang
Bekomunukasi  tu  kayapa  pian  lebih  lewat  hp  kah  atau
bertemu langsug kah pian lawan bini pian?
Lebih betamu langsung pang, mun hp nih lebih sekedar
dimana wan kayap habarnya kaitu nah.
Pas pian tesilisih lawan bini pian tuh pas masalah apa?
Kalau masalahnya tuh masalah duit pang.
Kayapa  pian  memandirkan  masalah  nya  tuh,  waktu
masalah duit tuh?
Mandir akan nya tuh kita pas haratan bagawi tuh bingung
kaitu nah, adakah duit lagi pas betakun ke bini pas bini ada
labihan duit kawakah minjam lagi.

Jadi  ada  tengalih  jua  kaitu  lah,  apa  yang  meulah
tengallihnya?
Kita  nya  pang  salah  mun  bini  tu  kada  mungkin  salah,
kitanya salah.
Merasa  dihargai  lah  selama  pernikahan  ni  lawan
pasangan  pian  kayapa  bentuk  dihargainya  lawan
pasangan pian?
Misal anggap masa pacaran dihargainya masih kurang kaitu
nah,  mun  berumah  tangga  ni  dihargai  nya  handak
sembahyang  aja  lo  di  kancingi  lawanng  di  tulakkan  pas
tulak besaliman.
Kan pas sebelum bisi  anak lawan setelah  bisi  anak kan
berbeda kayapa hasrat pian lawan bini?
Pas sebelum bisi  anak nih lebih  ego pas  bisi  anak lebih
paham, tenyaman bisi anak daripada bisi anak.
Hasrat pian lawan bini kayapa kan bentuk fisik sebelum
dan sesudah bisi anak kan beda kayapa hasrat pian lawan
bini.
Aku kan dulu kurus tapi wahini berubah, bini ku kaitu jua
tapi kada papa ae sama-sama menjalaninya kaitu
Gairah pian masih sama atau ada bednaya kaitu kah?
Sebelum bisi anak nih... malah tinggi pas sudah bisi anak.
Yang pian katujui dari fisik bini pian salah satunya apa?
Salah  satunya  bentuk  awak  pang  bagus  bini  tuh  nah,
bodynya bagus kaitu nah.
Pernah  lah  cemburu  pian  lawan  pasangan  pian  pas
kapan?
Cemburu pas bini sorang digoda urang kaitu nah.
Kayapa  cara  pian  memandir  akan  nya  bahwa  pian

i.Berkomunikasi
dengan  intim
terhadap
pasangannya
S1.A :B144-B151

j.Menghargai  orang
yang  dicintai  dalam
kehidupan seseorang.
S1.A :B152-B153.

Komponen Cinta
Passion:  a.Daya tarik
fisik.
S1. A: B154-B161

b.Hasrat  untuk
bersatu.
S1. A: B162-B167.

c.Daya tarik seksual.
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cemburu?
Apa kaitu nah ada apa dan kenapa itu aja pang
Pas  kapan  itu  lewat  media  sosial  kah  atau  pas  betamu
langsung?
Jadi  kan  bini  ku  ni  sosialita  banyak  kawan,  pasti  urang
melihat  photonya  dari  muha  kaitu  nah  mulai  membawai
bepandiran urang tuh nah itu nang meulah cemburu.
Kayapa menjalani nafkah batin ni lawan bini pian, kayapa
pian memenuhi nafkah batin bini pian?
Ya bagaimana kaya suami istri jua pang normal aja kaitu
nah.
Pas  setelah  hamil  ni  pang  ada  bedanya  nah  dalam
memenuhi nafkah batin nih
Semakin tinggi ae kalo jer ku tadi.
Berarti situ puas lah menjaalani nafkah batin nih?
Puas..
Kayapa cara pian menjaa hubungan pian nih sampai jalan
6 tahun nih?
Saling  mengerti  jua  pang,  bekelahi  pernah  ja  pang  tapi
sama sama mengerti paham ae kaitu nah
Hal  apa yang meulah pian bisa sampa bertahan sejauh
ini? 
Karna inya saling mengerti ja pang kaitu nah inya kaini oh
kaini mengerti ja intinya.
Apa alasan kuat  pian bisa bertahan di  dalam hubungan
sampai detik ini?
Paling  kuat  ya  karna  biniku  tu  mengerti   kaitu  nah.  Oh
kaini gawian laki, oh kaini kondisi ku makanya mengerti,
masih mengerti inya, nah itu yang langka dicari.
Kayapa cara pian meulah supaya dalam rumah tangga pian
ada rasa tenang lawan nyaman?
 Saling percaya ae lawan pasangan 
Kayapa  keadaan jasmani  lawan  rohani  pian  di  rumah
tangga?   
 Kadang uyuh ae karna begawi, lawan jua sambil kuliah
Kisahakan  kayapa  perasaan  pian  lawan  pasangan  pian
selama berumah tangga?
 Kaitu pang, ada suka dukanya
 Kayapa bentuk perwujudan cinta pian lawan pasangan?
Menafkahi tu pang salah satunya
Kisahakan  kayapa  pian  menjaga  kasih  sayang  lawan
pasangan pian?
Saling menjagai, tanggung jawab jua lawan anak
 Kayapa bentuk kasih sayang pian lawan pasangan?
Mencari nafkah tadi pang salah satunya
Kisahakan  pengalaman  pian  berkorban  gasan  rumah
tangga?
Begawi  ni  pang,  kesana  kemari  mencarikan  duit  gasan

S1. A: B168-B173

Komponen
Cinta Commitment: 
a.Mempertahankan 
hubungan ketika 
menghadapi masalah.
S1. A: B174- B177

b.Keputusan bertahan
di dalam hubungan 
berdasarkan alasan 
logis.

S1. A:B178-B179

Tujuan  Pernikahan
sakinah:
a. Ketenangan,
ketenraman  (jasmani
dan rohani)  di dalam
rumah tangga
S1. A: B180-B182
Tujuan  Pernikahan
mawaddah:
a. Dorongan  rasa
cinta  yang  kuat  di
antara  pasangan
suami istri
S1. A: B183-B186
b.Kasih sayang dalam
menjaga hubungan
S1. A: B187-B190
Tujuan  Pernikahan
rahmah:
a. Kasih  sayang
yang  dibuktikan
melalui  perbuatan
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menafkahi anak bini supaya tecukupi kaitu nah
Kayapa  bentuk  pian  memberikan  layanan  ke  pasangan
pian?
Yang pasti menafkahi, mun malam bulik ke rumah sambil
mengganii bini menjaga anak segala macam.
Oke  makasih  dulu  lah  waktunya  A  kalau  ada  hal  yang
kurang  nanti  bisa  lah  nanti  kita  atur  waktunya  gasan
wawancara lagi.
Sip sama-sama kena atur ja.

atau  pengorbanan
yang tulus
S1. A: B191-B194
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SUBJEK 2

IDENTITAS : Perempuan, 25 tahun, Subjek C

WAKTU : Minggu, 29 Mei 2022, 09.15 – 09.30

LOKASI : Jl. Jend A.Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Baris Uraian Tema

1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2. Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
3. Dengan siapa nama pian?
4.  Saya C
5. C  kuliah dimana pian?
6. Saya kuliah di UIN Antasari Banjarmasin
7. Angkatan berapa wahini?
8. Angkatan 2015
9.  Jurusan dan Fakultasnya apa pian?
10.
11.

Saya Jurusan  Psikologi  Islam  Fakultas  Ushuluddin dan
Humaniora UIN Antasari Banjarmasin

12.
13.

Berapa lama sudah pian menikah dan dari umur berapa
pian menikah?

Rriwayat Pernikahan
S2. C: B12-B33

14. Dari umur 24 ini baru setahun
15. Kalau anak ada berapa?
16. Baru punya anak 1
17. Kesibukan gawian pian apa?
18.
19.

Meurus anak sambil kuliah
Umur pian sekarang berapa?

20. Umur 25
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Pengalaman  seperti  apa  ja  yang  pian  alami  selama
dalam hubungan pernikahan pian nih
Saat  memutuskan  untuk  menikah  saya  terlebih  dahulu
menyiapkan  mental  untuk  hal-hal  yang  nantinya  akan
terjadi  dalam  pernikahan  seperti  belajar  menerima
perbedaan sifat, pendapat, kebiasaan, pola pikir dan hal-
hal  dasar  lainnya  yang  menyangkut  karakter  dari
individu.  Perbedaan  saat  masih  sendiri  dan  setelah
menikah  adalah  tujuan  hidup  menjadi  berubah  yang
tadinya hanya memikirkan diri sendiri  setelah menikah
harus  mementingkan  pasangan  juga,  belajar  meredam
emosi  dan  menurunkan  ego,  serta  belajar  menerima
kekurangan satu sama lain.
Sewaktu pian memutus akan kawin pas jadi mahasiswa
nih apa aja pertimbangannya?
Tidak ada pertimbangan yang terlalu memberatkan karna

Komponen  Cinta
Intimacy:  a.
Keinginan  untuk
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saat menikah sudah berada di semester akhir atau tahap
skripsi sehingga tidak terlalu menjadi pertimbangan saat
memutuskan untuk menikah.
Ceritakan pang pengalaman pian yang paling berkesan
dalam pernikahan pian nih, kan pian sebagai mahasiswi
lawan jua sebagai istri di rumah tangga pian?
Pengalaman yang berkesan mungkin peran ganda yang
sedang dijalani  selain menjadi  seorang mahasiswi saya
juga berperan  sebagai  istri  dan ibu,  sedikit  sulit  untuk
membagi  waktu  untuk  keluarga  dan  tugas  kampus,
walaupun sulit saya tetap berusaha sebisa mungkin untuk
tetap bisa mengerjakan tugas  kuliah dan keluarga agar
tidak terbengkalai.
Kalau keluarga lawan pasangan pian mendukung ajalah
pian sambil kuliah nih?
Keluarga  dan  pasangan  sangat  mendukung  untuk  saya
menyeselaikan  kuliah  saya,  bentuk  dukungan  dari
pasangan  dengan  membantu  saya  dalam   mengerjakan
pekerjaan rumah dan mengurus anak agar pekerjaan saya
tidak  terlalu  banyak  dan  saya  bisa  mengerjakan  tugas
kuliah. 
Pengalaman pian yang paling berat yang pernah piah
rasakan selama ini apa, kan pian harus jadi mahasiswi
dan jadi  istri  di  dalam hubungan pian nih?  (Masalah
kesulitan  dan kendala  yang dihadapi  dalam hubungan
pernikahan dengan status sebagai mahasiswa)
Yang berat untuk saat ini membagi waktu mengurus bayi
dan mengerjakan tugas kuliah.
Bagaimana  cara  pian  meatasi  permasalahan  pian
selama pian jadi mahasiswi lawan jua sebagai istri?
Saya selalu meminta tolong bantuan suami saya jika saya
mengalami masalah.
Perasaan  menyesal  waktu  pian  menikah  sambil  pian
masih kuliah ada lah?
Perasaan menyesal untuk mengambil keputusan menikah
Tidak  ada  yang  ada  perasaan  menyesal  kenapa  tidak
menyelesaikan kuliah sebelum menikah. 
Kayapa  contoh  nyata  yang  pian  lakukan  gasan
memenuhi  kebutuhan  pasangan  pian?Misal  melayani
pas datang begawi, meurus baju pakainan dll.
Alhamdulillah saya mendapatkan pasangan yang sangat
mengerti dengan keadaan saya jdi untuk pekerjaan rmh
tidak terlalu diberatkan karna suami saya tergolong laki2
yang  tidak  sungkan  untuk  membantu  istrinya
mengerjakan pekerjaan rumah.
Kayapa pembagian tugas di pernikahan pian, bisa pian
jelaskan,  missal  siapa  yang  bertugas  mencari  nafkah,
meurus anak, meurus rumah dan lain-lain ?

meningkatkan
kesejahteraan  orang
yang dicintai.
S2. C: B35-B44

b.Mengalami
kebahagiaan  dengan
orang yang dicintai.

S2. C:B45-B50

c.Menempatkan
orang  yang  dicintai
dalam  penghargaan
yang tinggi.
S2. C:B51-B55-56

d.Dapat
mengandalkan  orang
yang  dicintai  pada
saat dibutuhkan.
S2. C: B57-65

e.Saling  pengertian
dengan  orang  yang
dicintai.

S2. C:B66-B71

f.Berbagi tentang diri
sendiri  dan
kepemilikan
seseorang  dengan
orang yang dicintai.
S2. C:B72-B79
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Yang bekerja hanya suami saja, dan untuk urusan rumah
dan anak kami mengurus berdua tanpa ada pembagian,
misal  jika  suami  tidak  sibuk  suami  membantu
mengerjakan pekerjaan rumah atau membantu mengasuh
anak.
Kayapa  pian  memenuhi  kebutuhan  pasangan  pian?
Misal  kaya  kebutuhan  makannya,  guringnya  gasan
istirahat,  pakaiannya  sehari-hari  gasan di  rumah dan
begawi,  kebutuhannya gasan bekisah bertukar pikiran,
lawan pelayanan pian supaya pasangan pian nih damai
pas di rumah kawa istirahat)
Karena  kami  baru  memiliki  bayi  jadi  kebutuhan-
kebutuhan  itu  fleksibel  saja  tergantung  situasi  seperti
memasak jika saya tidak bisa suami membeli  makanan
siap  saji  diluar,  mencuci  pakaian  jika  saya  tidak  bisa
suami  yang  mengerjakan,   dan  untuk  hal-hal  lainnya
suami saya memaklumi saja dengan kesibukan saya yang
menjadi mahasiswi serta seorang ibu.
Hal apa aja yang pian katujui dari pasangan pian misal
dari  sifat  atau  kelakuaan  kepribadiannya  yang  pian
sukai?
Sifatnya  yang  penyayang,  penuh  pengertian  dan  tidak
banyak  menuntut  mungkin  itu  hal  yang  paling  saya
syukuri saat ini.
Ceritakan  pang  kayapa  hasrat  nafsu  pian  terhadap
pasangan  selama  pian  menikah  nih  dan  kayapa
perasaan  pian  apakah  pian  sudah  puas  menjalaninya
lawan pasangan pian?
iya saya merasa puas.
Ceritakan  salah  satu  pengalaman  pian  yang  meulah
pian  bahagia  lawan  pasangan  selawas  dalam
pernikahan pian nih?
Saya  sangat  senang  menjalani  kehidupan  bersama
pasangan  saya,  apalagi  saat  hadirnya  malaikat  kecil
diantara  kami  rasanya  setiap  hari  adalah  momen
berharga yang harus selalu disyukuri.
Kayapa perasaan yang pian rasakan selawas menjalani
pernikahan selama ini? Perasaan apa aja yang muncul 
Sama  seperti  org  lain  pada  umumnya  tidak  melulu
merasakan keharmonisan saja terkadang kami juga bisa
beradu mulut jika ada hal yang tidak sejalan
Kayapa  pian  meulah  suasana  yang  manyanangkan  di
pernikahan pian? Hal apa aja yang pian lakukan lawan
pasangan gasan membangun hal itu.
Melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  menyenangkan
seperti  pergi  berlibur  atau  belanja-belanja  kebutuhan
rumah tangga bersama  atau sesekali  jalan-jalan untuk
menghilangkan kebosanan di rumah.

g.Penerimaan
dukungan  emosional
dari  orang  yang
dicintai.
S2. C: B80-B85

h.Pemberian
dukungan  emosional
kepada  orang  yang
dicintai.
S2. C:B86-B89

i.Berkomunikasi
dengan  intim
terhadap
pasangannya.
S2. C:B88-B95

j.  Menghargai  orang
yang  dicintai  dalam
kehidupan
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Kayapa respon pian sewaktu pasangan pian tuh sudah
berusaha misal begawi gasan keluarga dan anak pian?
Saya senang dan berterima kasih pada pasangan saya.
Hal apa yang pian katuju dari kalakuan pasangan pian
yang meulah pian jadi menghargai inya?
Hal  yang  membuat  saya  selalu  menghargai  pasangan
saya karena dia jua menghargai keberadaan saya.
Kalakuan apa yang kawa pian maklumi dari pasangan
pian missal sifat atau perilakunya?
Karna konsep menikah adalah sekali seumur hidup dan
saya sudah menerima bagaimanapun sifat dan kelakuan
suami saya baik sifat yang baik maupun yang buruknya.
Wayah  pas  pian  lagi  perlu  bantuan  atau  kehadiran
pasangan kayapa respon dan kalakuan pasangan pian
waktu pian lagi perlu bantuannya?
Pasangan  saya  akan  selalu  siap  siaga  dan  senang  hati
membantu jika saya memerlukan bantuan.
Kayapa  cara  pian  supaya  meulah  pasangan  pian  tuh
paham bahwa pian  tuh  lagi  perlu  inya  pas  pian  lagi
perlu bantuan?
Kami  sepakat  untuk  tidak  memakai  kalimat  kode  jika
kami perlu sesuatu jadi jika saya perlu sesuatu saya akan
langsung mengatakannya.
Selama  ini  pasangan  pian  itu  kawa  diandalkanlah  di
keadaan pas pian lagi perlu bantuannya, lawan kayapa
respon pasangan pian waktu pian lagi perlu inya?
Iya, pasangan saya sangat bisa diandalkan dalam situasi
apapun.
Ceritakan  kisah  dimana  pian  lagi  perlu  bantuan
pasangan  pian  dan  pasangan  pian  tu  ada  gasan
membantu pian?
Banyak hal yang saya alami selama berumah tangga dan
suami saya selalu bisa diandalkan dalam hal apapun.
Ceritakan  pang  salah  satu  kejadian  sewaktu  pian
basulisih  paham  lawan  pasangan  pian  lawan  kayapa
pian menanggapinya saat itu terjadi?
Saat berselisih paham dalam masalah yang tidak terlalu
serius  biasanya  saya  mengikuti  pilihan  pasangan  saya
saja  namun jika menyangkut masalah yang besar kami
akan memutuskan mana pilihan yang terbaik atau pilihan
yang tidak terlalu banyak mudhorotnya.
Pas di momen apa menurut  pian momen tersulit  yang
pernah pian hadapi dan lalui sewaku pian menikah nih?
Menurut saya sampai saat ini belum ada masalah yang
terlalu  sulit  unruk  dihadapi  biasanya  hanya  perbedaan
pendapat maupun selisih paham saja.
Di momen apa pian tuh mulai bisa memahami pasangan
pian selama menjalani hubungan nih?

pernikahan.
S2. C: B96-B99

Komponen  Cinta  :
(Gairah) a.Daya tarik
fisik.
S2. C:B100-B108
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Seiring berjalannya waktu kami mulai  memahami sifat
masing-masing dari  pasangan saat  menghadapi  konflik
atau saat berselisih faham.
Kayapa  pian  membagi  waktu  pian  selama  pian  jadi
mahasiswi lawan jadi istri nih?
Sedikit  kesulitan  karna  keadaan  anak  yang  tidak  bisa
lepas  dari  ibunya  tapi  tetap  diusahakan  tidak
menyepelekan tugas kuliah.
Wayah pian berkegiatan di luar atau begawian di rumah
terbiasalah pian bekisah lawan pasangan pian tentang
kisah pian sehari- hari?
Iya, saya tipe orang yang selalu bercerita apapun yang
saya  alamai  bahkan  untuk  hal  yang  tidak  penting
sekalipun.
Kayapa respon pasangan pian pas pian bekisah tuh?
Jika  yang  saya  ceritakan   penting  dia  akan
mendengarkan,  menanggapi  bahkan memberi  masukan,
jika  yang  saya  ceritakan  masalah  yang  tidak  terlalu
penting dia akan mendengarkan saja.
Membagi waktu lawan pasangan pian terbiasa lah pian
kayapa seberapa rancak?
Jika waktu  kosong saya  menyempatkan berbagi  waktu
dengan suami sembari menjaga anak biasanya saya dan
suami menghabiskan waktu..
Kayapa bentuk dukungan pasangan pian wayah kondisi
pian lagi kada stabil,  misal saat keuyuhan pas kuliah,
atau pas keuyuhan begawian di rumah?
Jika mood saya sedang tidak stabil terkadang pasangan
saya hanya memastikan saya sudah makan atau belum,
selebihnya  hanya  membiarkan  saya  beristirahat  atau
tidak  mengganggu  saya  sampai  mood  saya  kembali
stabil.
Kayapa  perasaan  pian  saat  pasangan  pian  mambari
dukungan gasan pian?
Saya sangat senang kerena pasangan saya mengerti dan
memahami dengan keadaan saya.
Dukungan  apa  yang pian  harap akan  yang  pasangan
pian bari gasan pian?
Selain yang telah saya ceritakan sepertinya tidak ada lagi
dukungan yang saya perlukan untuk saat ini.
Pian tahu lah kira-kira apa dukungan nang pasangan
pian harapkan dari pian bari lawan inya?
Saya akan berusaha memahami apa yang pasangan saya
perlukan dan jika saya masih belum mengerti saya akan
bertanya apa yang ia perlukan.
Kayapa biasanya cara pian berkomunikasi  bepandrian
lawan pasangan pian,  misal  lewat  online atau betamu
langsung atau kayapa?

c. Hasrat  untuk
bersatu.
S2. C: B108-B112

c.Daya tarik seksual.
S2. C:B113-B117
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Jika dirumah komunikasi kami sangat baik  dan jika dia
berada  diluar  rmh  biasanya  kami  lebih  memilih
komunikasi lewat telpon ketimbang chat.
Pas  wayah  apa  biasanya  pian  bepandiran  lawan
pasangan pian, misal ada waktu waktu khusus di waktu
pagi, siang, atau malam?
Kami  tidak  berkomunikasi  secara  langsung  saat  dia
bekerja  atau  waktu  tidur,  selebihnya  kami  selalu
berkomunikasi kapan saja.
Di momen apa pian lawan pasangan pian tuh beselisih
paham  lawan  pasangan  pian,  lawan  kayapa  cara
memandirakannya waktu itu?
Sepertinya sampai saat ini masih blm ada momen yang
perselisihan dalam masalah yang berat, jika dalam suatu
perselisihan  biasanya kami akan mencari solusinya saat
itu juga. 
Menurut  pian  sudah  pas  haja  lah  cara  pian
memandirkan kahandak pian lawan pasangan? Lawan
apa haja nang menghambatnya? Misal contoh  situasi
kada mendukung, pasangan kurang paham dll.
Saya sangat sefrekuensi dengan pasangan saya, biasanya
jika ada hal yang saya inginkan tpi dilarangnya dia akan
menjelaskan alasan dia melarang saya.
Di hubungan pian nih  pian  merasa lah  dihargai  oleh
pasangan pian dan sebaliknya?
Alhamdulillah saya merasa dalam rumah tangga ini kami
saling menghargai.
Kayapa bentuk contoh pian menghargai pasangan pian
nih dan kayapa carapasangan pian menghargai pian?
Contoh jika  saya  merasa  sedang tidak  mood dan saya
tidak  ingin  diganggu  dia  akan  memahami  dan
menghargai  keadaan  saya  yang  sedang tidak  mood itu
dan akan bertanya kenapa saat keadaan saya sdh mulai
enak untuk diajak bicara
Wayah pian masih belum punya anak lawan pas  pian
sudah bisi anak adakah perubahan nang pian rasakan
berpengaruh lah lawan hasrat pian lawan inya?
Saya merasa ada perubahan fisik pada diri saya setelah
melahirkan  namun  saat  saya  tanya  apakah  ada  yang
berubah pasangan saya menjawab tidak ada.
Kayapa  perasaan  pian  dan  kayapa  pian  menyikapi
perubahan fisik pada pasangan pian?
Karena  tidak  ada  perubahan  yang  signifikan  jadi  saya
menggapinya biasa saja.
Kayapa  perasaan  gairah  pian  lawan  pian  pasangan
wahini?
Cukup bergairah.
Hal  napa  haja  dari  fisik  pasangan  pian  yang  pian

d. Komponen
Cinta:  Commitment:
a.  Memeprtahankan
hubungan  ketika
menghadapi
masalah. 
S2. C: B118-B123

b.  Keputusan
bertahan  di  dalam
hubungan
berdasarkan  alasan
logis.
S2. C: B124-B125
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katujui dari inya?
Fisiknya  yang  tinggi,  tidak  terlalu  gemuk  dan  terlalu
kurus
Pernah lah pian merasa cemburu lawan pasangan pian,
di kejadian apa yang pernah pian alami kira-kira?
Sejauh ini tidak ada
Ceritakan pengalaman pian sewaktu pian handak banar
parak  lawan  laki  pian  lawan  kayapa  cara  pian
mengungkapkannya?
Karena  diawal  pernikahan  kami  sepakat  untuk  saling
terbuka  dalam  masalah  apapun  jdi  apabila  saya
menginginkan  sesuatu  atau  apapun  itu  saya  selalu
mengungkapkan
Yang pian rasakan selama di dalam hubungan nih lawan
pasangan handak nempel tarus lah dengan pasangan?
Kayapa respon pian dengan orang lain atau lawan jenis
lain?
Jika dalam hitungan jam saja saya tidak masalah terpisah
dengan pasangan saya tapi jika hitungan hari saya tidak
bisa.
Dalam hubungan suami istri kan pasti kada lepas dari
nafkah batin,  bagaimana pian menjalani  nafkah batin
pian  dan  bagaimana  pian  memenuhi  nafkah  batin
pasangan pian?
Sejauh ini lancar aja
Selawas  hamil  dan  melahirkan  ni  kira-kira  ada
perubahan kebiasaan lah gasan melakukan nafkah batin
pian dan pasangan? (Misal, saat pasangan belum hamil
ataupun kondisi pasangan setelah melahirkan)
Tidak ada perubahan
Menurut  pian  pian  puas  dah  lah  dalam  menjalani
kehidupan seksual (nafkah batin) pian lawan pasangan?
Sangat puas menurut saya
Supaya hubungan pian nih kawa bertahan lawas kayapa
usaha yang pian lakukan gasan merawatnya?
Selalu  menjaga  komunikasi,  mendiskusikan  sesuatu
sebelum  mengambil  keputusan  dan  saling  menghargai
pasangan
Hal  apa  ja  nang  membuat  pian  kawa  bertahan  di
pernikahan pian nah lawan upaya apa aja  yang pian
usahakan supaya bertahan langgeng pernikahan pian?
Karena saya merasa cocok dengan pasangan saya
Apa alasan kuat  pian  jadi  mempertahankan hubungan
pian nih?
Karena  kehidupan  yang  kami  jalani  baik-baik  saja
sehingga tidak ada alasan untuk berpisah
Apa alasan kuat pian kawa bertahan di dalam hubungan
nih?

Tujuan  Pernikahan
sakinah:
a.  Ketenangan,
ketenraman  (jasmani
dan rohani)  di dalam
rumah tangga
S2. C: B127-B1130

Tujuan  Pernikahan
mawaddah:
a.  Dorongan  rasa
cinta  yang  kuat  di
antara  pasangan
suami istri
S2. C: B128-B134
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Karena saya merasa kami saling membutuhkan satu sama
lain untuk menjalani kehidupan ini
Kisahakan  kayapa  pian  mewujudkan  ketenangan  di
rumah lawan pasangan
Saya melakukan tugas saya sebagai istri seperti melayani
suami dan menjaga anak.
Kayapa  keadaan  jasmani  dan  rohani  pian  di  dalam
rumah tangga bersama pasangan
Kadang saya merasa lelah karna harus membagi waktu
antara mengurus anak, menjadi istri, dan kulian
Kisahakan  kayapa  perasaan  pian  lawan  pasangan
selama berumah tangga
Alhamdulillah  bahagia  saja,  suami  saya  mengerti
keadaan saya
Kayapa bentuk perwujudan cinta pian lawan pasangan?
Saya  mencoba  untuk  patuh  kepada  suami  saya  dan
berbakti  kepadanya.  Misal  suami  saya  perlu  sesuatu,
maka saya berusaha untuk membantu dan melayaninya
Kisahakan kayapa pian memelihara kasih sayang lawan
pasangan?
Dengan selalu menjalin komunikasi dengan suami dalam
mengurus rumah tangga maupun anak
Kayapa bentuk kasih sayang pian lawan pasangan?
Melakukan kewajiban sebagai istri, melayani suami.
Kisahkan  pengalaman  pian  berkorban  dalam  rumah
tangga pian?
Walaupun saya menjalani peran sebagai mahasiswi, tapi
saya tetap berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas
sebagai istri.
Kayapa bentuk pelayanan terhadap pasangan?
Menyambut suami saya saat pulang bekerja, menyiapkan
keperluannya.
Terima kasih dulu C atas waktu pian bersedia untuk sesi
wawancara gasan penelitan  ulun,  kalau nanti  ada hal
yang ulun perlu bisa lah nanti ulun hubungi pian lagi
dan kita atur waktunya.
Baik sama-sama semoga membantu,  baik semoga saya
bisa membantu penelitian di waktu yang akan datang.

b.Kasih sayang dalam
menjaga hubungan
S2. C: B135-B138
Tujuan  Pernikahan
rahmah:

a. Kasih sayang yang
dibuktikan  melalui
perbuatan  atau
pengorbanan  yang
tulus
S2. C:B136-B142
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SUBJEK 3

IDENTITAS : Laki-laki, 26 tahun, Subjek E

WAKTU : Minggu, 5 Juni 2022, 16.00 – 16.11

LOKASI : Jl. Jend A.Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Baris Uraian Tema

1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2. Wa’alaikumusssalam warahmatullahi wabarakatuh
3. Dengan siapa ya
4. Dengan E
5. E kuliah dimana?
6. Di UIN Antasari Banjarmasin
7. Angkatan?
8. Angkatan 2015
9. Okee, C jurusan dan Fakultas apa?
10. Jurusan Psikologi  Islam  Fakultas  Ushuluddin  dan

Humaniora UIN Antasari Banjarmasin
11. Berapa lama sudah C menikah dan dari umur berapa E

menikah?
Data Pernikahan
S3. E: B11-B26

12. Sudah jalan 3 tahun nah, mulai umur 23 nikahnya
13. Berapa anak sudah punya?
14. Sebuting hanyar
15. C pekerjaan apa sekarang?
16.
17.
18.

Sambil meojol aja
Umur berapa pian?
Umurku 26 tahun ini

19.
20.

Bisa ceritakan lah  kayapa awal mula tujuan pian nih
memutuskan gasan menikah?

21.
22.
23.
24.
25.

Bisa,  tujuan  untuk  menikah  agar  terhindar  dari
perzinahan  yang  wahini  banyak  banar  kalo  urang
bepacaran kada jauh dari itu, makanya aku memutuskan
gasan kawin karena disatu  sisi  ada kawan gasan tukar
pikiran untuk pemecahan masalah.

26.
27.

Pengalaman  seperti  apa  ja  yang  pian  alami  selama
dalam hubungan pernikahan pian nih

28.
29.
30.
31.
32.

Yang  pasti  jauh  lebih  berbeda  dari  pemikiran
dibandingkan  kawanan  yang  belum  kawin  yang
pikirannya  handak  beramian  sedangkan  aku  jarang
terpikir  gasan  beramian,  yang  pasti  harus  bisa
bertanggung jawab gasan anak bini itu yang utama.

33.
34.

Wayah pian memutus akan kawin pas  jadi  mahasiswa
nih apa aja pertimbangannya?
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35.
36.

Pertimbangannya  usia  sudah  cukup, tabungannya  ada
dan pasangannya ada

37.
38.
39.

Ceritakan pang pengalaman pian yang paling berkesan
dalam pernikahan pian nih, kan pian sebagai mahasiswa
lawan jua sebagai suami di rumah tangga pian?

40.
41.

Yang  berkesannya  kadada pang  nah,  sama  aja
menjalaninya kaya urang

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Kalau keluarga lawan pasangan pian mendukung ajalah
pian sambil kuliah nih?
Sangat mendukung apalagi  harus cepat tuntung supaya
kadada lagi pikiran jar kuitan lawan bini
Pengalaman pian yang paling berat yang pernah pian
rasakan selama ini apa, kan pian harus jadi mahasiswa
dan jadi suami di dalam hubungan pian nih?
Membagi waktu begawi lawan becari duit itu yang harus
diimbangi  egonya satu  sisi  membutuhkan  satu  sisi  jua
memerlukan itu pang nah
Bagaimana  cara  pian  meatasi  permasalahan  pian
selama pian jadi mahasiswa lawan jua sebagai suami?
Menahan jangan sampai ada kata-kata yang kada pantas
keluar pas ada masalah lawan pasangan
Perasaan  menyesal  waktu  pian  menikah  sambil  pian
masih kuliah ada lah?
Menyesal  kadada  pang  tapi  tantangannya  tu,
pendewasaan kita
Kayapa  contoh  nyata  yang  pian  lakukan  gasan
memenuhi  kebutuhan  pasangan  pian?Misal  melayani
pas datang begawi, meurus baju pakainan dll.
Saling bebagi tugas aku di luar begawi bini di rumah
Kayapa pembagian tugas di pernikahan pian, bisa pian
jelaskan,  misal  siapa  yang  bertugas  mencari  nafkah,
meurus anak, meurus rumah dll?
Aku sebagai suami, Kaya urang jua aku begawi biniku di
rumah meharagu anak
Kayapa pian memenuhi kebutuhan pasangan pian?
Maksimal ai begawi supaya terpenuhi semuanya
Hal apa aja yang pian katujui dari pasangan pian misal
dari sifat atau kepribadiannya yang pian sukai?
Sangat penyabar dan penyayang
Ceritakan  pang  kayapa  hasrat  nafsu  pian  terhadap
pasangan  selama  pian  menikah  nih  dan  kayapa
perasaan  pian  apakah  pian  sudah  puas  menjalaninya
lawan pasangan pian?
Puas lah sebagai suami istri
Kayapa perasaan yang pian rasakan selawas menjalani
pernikahan selama ini?
Bahagia ditambah dengan kehadiran anak 
Kayapa  pian  meulah  suasana  yang  manyanangkan  di

a.Mengalami
kebahagiaan  dengan
orang yang dicintai.
S3. E:B35-B46

c.Menempatkan
orang  yang  dicintai
dalam  penghargaan
yang tinggi.
S3. E:B47-48
d.Dapat
mengandalkan  orang
yang  dicintai  pada
saat dibutuhkan.
S3. E:B49-B52

e.Saling  pengertian
dengan  orang  yang
dicintai.
S3.E:B53-B54

f.Berbagi tentang diri
sendiri  dan
kepemilikan
seseorang  dengan
orang yang dicintai.
S3. E:B55-B60
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

pernikahan pian? Hal apa aja yang pian lakukan lawan
pasangan gasan membangun hal itu
Kejujuran dan keterbukaan yang diutamakan
Kalakuan apa yang kawa pian maklumi dari pasangan
pian misal sifat atau perilakunya?
Lambat dalam bertindak
Wayah  pas  pian  lagi  perlu  bantuan  atau  kehadiran
pasangan kayapa respon dan kalakuan pasangan pian
waktu pian lagi perlu bantuannya?
Sangat membantu banar apalagi aku sibuk me ojek jadi
bini paham ja mun aku perlu bantuan
Ceritakan  kisah  dimana  pian  lagi  perlu  bantuan
pasangan  pian  dan  pasangan  pian  tu  ada  gasan
membantu pian?
Dalam hal  sekarang pengerjaan  tugas akhir  istri  selalu
memberi suport
Di momen apa pian tuh mulai bisa memahami pasangan
pian  selama  menjalani  hubungan  dalam  pernikahan
pian nih?
Sudah  dari  pacaran  kami  sudah  memahami  satu  sama
lainnya
Kayapa  pian  membagi  waktu  pian  selama  pian  jadi
mahasiswa lawan jadi suami nih?
Sangat  susah  membagi  waktu  dan  harus  seimbang
begawi lawan menggawi skripsi
Wayah pian berkegiatan di luar atau begawian di rumah
terbiasa lah pian bekisah lawan pasangan pian tentang
kisah pian sehari- hari?
Terbiasa  bekisahan  ai  trus  amun  ada  masalah  dan
mencari jalan keluar
Kayapa respon pasangan pian pas pian bekisah tuh?
Mendengarkan dan memberi saran
Kayapa  perasaan  pian  saat  pasangan  pian  mambari
dukungan gasan pian?
Pasti bahagia dalam hal apapun laki, istri selalu ada
Dukungan  apa  yang pian  harap akan  yang  pasangan
pian bari gasan pian?
Sudah cukup sampai saat ini

Kalau pasangan pian lagi membutuhkan dukungan pian,
kayapa  pian  memberikan  dukungannya?  Cara  pian
memberikan  dukungannya  mungkin  seperti
mendengarkan?
Kita dengarkan bini kita mun bekisah 
Pengalaman pian pang pas saat pasangan pian tuh lagi
butuh bantuan bisa ceritakan lah, saat pasangan pian tuh
membutuhkan bantuan pian?
Kita mendengarkan sambil kita bari maasukan kalau perlu.
Nah  bagaimana  cara  pian  membuat  bini  pian  paham

g.Penerimaan
dukungan  emosional
dari  orang  yang
dicintai.
S3. E:B61-B64
h.Pemberiaan
dukungan  emosional
kepada  orang  yang
dicintai.
S3. E: B65-B70

i.Berkomunikasi
dengan  intim
terhadap
pasangannya.
S3.E:B70-B74

j.  Menghargai  orang
yang  dicintai  dalam
kehidupan
pernikahan.
S3. E:B75-B77

Komponen  Cinta  :
(Gairah) a.Daya tarik
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132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

lawan  pian?  Misal  pian  bisi  masalah  atau  pian  perlu
sesuatu bantaun bini pian
Dipadahi ai bahwa kita perlu ini itu supaya bini paham
Kayapa biasanya cara pian berkomunikasi bepandiran
lawan pasangan pian, misal lewat  online atau betamu
langsung atau kayapa?
yang  pasti  betamu  langsung  pang  soalnya  habis  bulik
bgwi  pasti  bulik  kerumah  nah,  sebelum guringan  atau
pas makanan sambil bpandiran sambil tukar pikirn kalo
ada yang perlu dipandirkan
Pas  wayah  apa  biasanya  pian  bepandiran  lawan
pasangan pian, misal ada waktu waktu khusus di waktu
pagi, siang, atau malam?
Pas  malam  sebelum  guringan  atau  pas  hbis  makanan
baimbai
Di momen apa pian lawan pasangan pian tuh beselisih
paham  lawan  pasangan  pian,  lawan  kayapa  cara
memandirakannya waktu itu?
Pandirkan  sebaik2  nya  ai  kada  tapi  mengarasi  jua,
amunnsalah ya salah amun bujur diasi ai
Menurut  pian  sudah  pas  haja  lah  cara  pian
memandirkan kahandak pian lawan pasangan? Lawan
apa  haja  nang  menghambat  nya?  Misal  CONTOH
situasi kada mendukung, pasangan kurang paham dll.
pas haja pang sdh kami saling terbuka haja satu ama lain
Di hubungan pian nih  pian  merasa lah  dihargai  oleh
pasangan pian dan sebaliknya?
Merasa dihargai dan dihormati banar sebagai suami atau
kepala keluarga
Kayapa bentuk contoh pian menghargai pasangan pian
nih dan kayapa carapasangan pian menghargai pian?
Membantui apa yg digawinya amun keuyuhan kita ganii,
dstu posisi  kita  lain sbgai  bcari  duit  aja  tp  membantui
yang drumah
Wayah pian masih belum punya anak lawan pas  pian
sudah bisi anak adakah perubahan nang pian rasakan
berpengaruh lah lawan hasrat pian lawan inya?
Ada perubahan nya yang jelas semakin rami drumah pas
bisi anak nih, munnsdh sampai krumah hilang dah rasa
uyuh dapat senyuman anak
Kayapa  perasaan  pian  dan  kayapa  pian  menyikapi
perubahan fisik pada pasangan pian
Terima apaadanya ai soalnya kita sdh laki bini kdd lagi
istilah pandamg plfisik nangbkaya urang pacaran
Kayapa  perasaan  gairah  pian  lawan  pian  pasangan
wahini?
Sewajarnya aja kaya urang jua
Hal napa haja dari fisik pasangan pian yang pian katujui

fisik.
S3. E:B78-B85

b. Hasrat  untuk
bersatu.
S3. E:B86-B91

c.Daya tarik seksual.
S3. E:B92-B96
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180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

dari inya?
Yang pasti bungas pang 
Pernah lah pian merasa cemburu lawan pasangan pian,
di kejadian apa yang pernah pian alami kira-kira?
Kadada  pang  cemburu  lawan  bini  nih  intinya  saling
percaya aja sdh.
Ceritakan pengalaman pian sewaktu pian handak banar
parak  lawan  laki  pian  lawan  kayapa  cara  pian
mengungkapkannya?
Kita harus bisa meatrur waktu gasan lawan bini, jadi misal
bulik begawi lawan bini ai handak beparak
Yang pian rasakan selama di dalam hubungan nih lawan
pasangan  handak  nempel  tarus  lah  dengan  pasangan?
Kayapa respon pian dengan orang lain atau lawan jenis
lain?
Biasa aja karna saling percaya aja sudah 
Dalam hubungan suami istri kan pasti kada lepas dari
nafkah  batin,  bagaimana  pian  menjalani  nafkah  batin
pian  dan  bagaimana  pian  memenuhi  nafkah  batin
pasangan pian?
Kaya orang pada umumnya aja
Selawas  hamil  dan  melahirkan  ni  kira-kira  ada
perubahan kebiasaan lah gasan melakukan nafkah batin
pian dan pasangan (Misal, saat pasangan belum hamil
ataupun kondisi pasangan setelah melahirkan)
Kadada pang nah sama aja kaya biasa
Menurut  pian  pian  puas  dah  lah  dalam  menjalani
kehidupan seksual (nafkah batin) pian lawan pasangan?
Puas sudah 
Supaya hubungan pian nih kawa bertahan lawas kayapa
usaha yang pian lakukan gasan merawatnya?
Saling menjaga percaya aja kita supaya awet
Hal  apa  ja  nang  membuat  pian  kawa  bertahan  di
pernikahan  pian  nah  lawan  upaya  apa  aja  yang  pian
usahakan supaya bertahan langgeng pernikahan pian?
Karna tanggung jawab kita lawan anak bini pang
Apa alasan kuat  pian  jadi  mempertahankan hubungan
pian nih?
Anak pang yang pastinya lwan tanggung jawab nya
Apa alasan pian kawa bertahan di dalam hubungan nih?
Menuju surge-Nya Allah soalnya sudah berjodoh 
 Kayapa  cara  pian  mewujudkan  ketenangan  di  rumah
tangga?

Saling  percaya  lawan pasangan,  saling  bantu  misal  bini
ada  masalah  atau  ada  keperluan,  saling  bantu  masalah
anak
Kayapa keadaan jasmani dan rohani pian dalam rumah

a. Komponen
Cinta:  Commitment:
a.  Memeprtahankan
hubungan  ketika
menghadapi masalah.
S3. E:B97-B101

b.  Keputusan
bertahan  di  dalam
hubungan
berdasarkan  alasan
logis.
S3.E:B102-105

Tujuan  Pernikahan
sakinah:
b. Ketenangan,
ketenraman  (jasmani
dan rohani)  di dalam
rumah tangga
S3. E:B106-B109

Tujuan  Pernikahan
mawaddah:
a.  Dorongan  rasa
cinta  yang  kuat  di
antara  pasangan
suami istri
S3. E:B110-B113
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228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

tangga?
Alhamdulillah sehat ja, mun uyuh ada bini menenangkan
Kisahakan  kayapa  perasaan  pian  selama  berumah
tangga?
Bahagia ja pang, sama-sama menjalani ai suka dukanya
Kayapa perwujudan cinta pian lawan pasangan
Aku sebagai suami ini pang mencari nafkah, bertanggung
jawab gasan anak bini
Kisahakan kayapa pian memelihara kasih sayang lawan
pasangan
Kita saling komunikasi ae, lawan membagi waktu gasan
anak bini, kada haur begawi aja
Kayapa bentuk kasih sayang yang pian lakukan lawan
pasangan?
Kadang  membantu  bini  begawian  di  dapur  mun  bini
keuyuhan, atau meharagu anak
Kisahakan  pengalaman  pian  berkorban  gasan  rumah
tangga?
Yang namanya suami pasti ae berkorban, menafkahi anak
bini, pokoknya segala keperluan tu tanggung jawab kita
Kayapa  bentuk  pian  memberikan  layanan  kepada
pasangan?
Ya membantui pang gawian bini di dapur, lawan meurus
anak, intinya komunikasi apa yang perlu pasti dibantu.

Makasih  banyak  dulu  lah  E  sudah  membantui  dalam
wawancara kali ini
Sip,Misal ada pertanyaan lagi atur aja waktunya soalnya
aku handak tulak begawi pulang.

b.Kasih sayang dalam
menjaga hubungan
S1. A: B114-B117
Tujuan  Pernikahan
rahmah:
b. Kasih  sayang
yang  dibuktikan
melalui  perbuatan
atau  pengorbanan
yang tulus
S3. E: B118-B121

VERBATIM

INFORMAN 1

IDENTITAS : Perempuan, 25 tahun, informan B

WAKTU : Minggu, 12 Juni 2022, 10.00-10-05

LOKASI : Via Video Call Whatsapp

Baris Uraian Tema
1.
2.
3.
4.

Assalamualaikum
Waalaikumsalam
Bujur lah ini bini dari subjek A
Geh bujur
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Siapa nama pian
Ulun B
Oh  siap  jadi  ulun  sebagai  peneliti  handak  betakun
sekilas  terkait  kehidupan  pernikahan  pian  dengan
subjek A secara umum aja
Geh bisa
Umur berapa pian sekarang?
25 tahun sama kaya laki ulun
Kesibukan pian apa aja sekarang
 Begawi menjaga warung sambil meharagu anak
Kayapa awal kisah pian pertemuan pian lawan laki pian
si A?
Dari pas akhir handak lulus sma tetamunya kenalan dari
situ pacaran sampai jadi kawin wahini
Selama  di  pernikahan  pian  nih  apa  aja  yang  pian
rasakan lawan laki pian 
Macam-macam ae ada senang susahnya
Sewaktu  pian pas  ada permasalahan lawan pasangan
pian kayapa pian menyampaikannya
Ya sampaikan ae langsung supaya lakiku paham
Gasan  pembagian  tugas  ni   di  rumah  tangga  pian
kayapa membagi tugasnya
Ulun sambil begawi jua jaga warung di rumah mintuha
sambil jua menggaduh anak, mun laki ku begawi

Riwayat Pernikahan:
Data mengenai awal
pernikahan
I1. B: B13-B14

INFORMAN 2

IDENTITAS : Laki-laki, 29 tahun, informan D

WAKTU : Minggu, 19 Juni 2022, 19.30-19.35

LOKASI : Via Video Call Whatsapp

Baris Uraian Tema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Assalamualaikum
Waalaikumsalam
Perkenalkan ulun hafiz sebagai peneliti dari istri pian si
C
Oh iyaa ada yang bisa dibantu?
Bujurlah pian suami dari subjek C?
Iya betul ulun D
Oke  baik  ulun  izin  sebagai  peneliti  handak  betakun
sekilas  terkait  kehidupan  pernikahan  pian  dengan
subjek C secara umum aja
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Iyaa bisa
Umur berapa pian sekarang?
Mun aku 29 umur
Kesibukan pian apa aja sekarang
 Begawi di kantor
Kayapa awal kisah pian pertemuan pian lawan laki pian
si C?
Awal  kenal  biniku  C  lewat  Instagram  dulu  kenalan
awalnya  langsung  aku  handak  jua  selajur  mencari
pasangan yang serius kada lawas ku lamar C
Selama  di  pernikahan  pian  nih  apa  aja  yang  pian
rasakan lawan C
Bahagia bisa dapat bini kaya C orangnya pengertian dan
patuh lawan aku
Sewaktu  pian pas  ada permasalahan lawan pasangan
pian kayapa pian menyampaikannya
Aku sampaikan baik-baik lawan bini aku dengan lemah
lembut supaya bini aku mengerti
Gasan  pembagian  tugas  ni   di  rumah  tangga  pian
kayapa membagi tugasnya
Aku  begawi  di  kantor  sedangkan  biniku  di  rumah
menjaga anak kami.

Riwayat
Pernikahan:  Data
mengenai  awal
pernikahan
I2. D: B14-B15

INFORMAN 3

IDENTITAS : Perempuan, 24 tahun, informan F

WAKTU : Sabtu, 18 Juni 2022, 16.00-16.05

LOKASI : Via Video Call Whatsapp

Baris Uraian Tema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Assalamualaikum
Waalaikumsalam
Selamat sore, perkenakan ulun hafiz mahasiswa dari uin
antasari handak betaken beberapa hal terkait penelitian
gasan skripsi ulun
Inggih bisa silahkan
Pian sebagai istri dari subjek E bujurlah>
Inggih bujur
Geh  jadi  ulun  ni  kan  handak  betakun  sekilas  terkait
kehidupan pernikahan pian laki pian A secara umum aja
Inggih bisa
Umur berapa pian sekarang?
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ulun umur 24
Kesibukan pian apa aja sekarang
 Ibu rumah tangga sambil menjaga anak kami di rumah
Kayapa awal kisah pian pertemuan pian lawan laki pian
si A?
Ulun bahari dikenalkan oleh kawan ulun, habis tu kami
kontak-kontak ae rasuk dan jadi ulun di lamar oleh laki
ulun, ulun terima ai
Selama  di  pernikahan  pian  nih  apa  aja  yang  pian
rasakan lawan laki pian 
Alhamdulillah baik-baik aja bahagia lawan laki ulun bisa
bertanggung jawab lawan ulun wan anak
Sewaktu  pian pas  ada permasalahan lawan pasangan
pian kayapa pian menyampaikannya
Ulun coba sampaikan begimitan supaya laki ulun paham
Gasan  pembagian  tugas  ni   di  rumah  tangga  pian
kayapa membagi tugasnya
Ulun  di  rumah  menjaga  anak,  sedangkan  laki  ulun
begawi di luar mencari duit.

Riwayat
Pernikahan:  Data
mengenai  awal
pernikahan
I3. F: B14-B15
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Dokumen Pendukung: Kartu Tanda Mahasiswa Subjek dan Buku Nikah 

Subjek
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Dokumentasi wawancara dengan subjek
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Hafiz Anwari

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung, 14 April 1997

3. Agama : Islam

4. Kebangsaan : Indonesia

5. Status perkawinan : Belum Menikah

6. Alamat : Jl. Pramuka Komp. Semanda 4 No.06 

  RT. 032 RW. 002 Kel. Sungai Lulut

  Kec. Banjarmasin Timur

7. Pendidikan

a. : TK Raudhatul Athfal, Tanjung Tamat 2004

b. : SDN 8 Tanjung Tamat  2009

c. : SMP ISLAM Sabilal Muhtadin

d. :  MAN 2 Model Banjarmasin Tamat 2015

8. Orang Tua

Nama Ayah : Asy’ari Matsam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Pramuka Komp. Semanda 4 

No.06 RT.032  RW. 002  Kel. Sungai Lulut Kec. 

Banjarmasin Timur

Nama Ibu : Hamsitah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pramuka Komp. Semanda 4 

No.06

 RT.032 RW. 002  Kel. Sungai Lulut

 Kec. Banjarmasin Timur

9. Saudara (jumlah saudara) : 3 (Tiga)

10. Pengalaman Organisasi : 

a. KAMUSH

b. FORPIS

c. HMJ PI

d. DEMA FUH
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Banjarmasin, 15 Juli 2022

Penulis,


	Banjarmasin, 13 Juli 2022 Mengetahui,
	Yulia Hairina

