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NARIMO ING PANDUM (NIP) UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN 

PERNIKAHAN PADA ISTRI YANG MENJALANI PERNIKAHAN 

JARAK JAUH (LDM) 

 

Abstrak 

Pernikahan jarak jauh menimbulkan stress, konflik, dan persepsi negatif karena 

pengalaman tidak menyenangkan yang dihadapi oleh istri, yang berdampak pada 

menurunnya tingkat kepuasan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh intervensi narimo ing pandum (NIP) terhadap  peningkatan 

kepuasan pernikahan pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (LDM). 

Subjek penelitian adalah istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dan memiliki 

tingkat kepuasan pernikahan sedang dan rendah, yang berjumlah 19 orang. 

Penelitian ini menggunakan metode quasi-experiment dengan desain pre-post 

control group. Alat ukur yang digunakan adalah skala kepuasan pernikahan dari 

Hamdun (2014) dengan reliabilitas α = 0.921. Skala ini disusun berdasarkan 6 

aspek yang dikemukakan Jane (1999). Intervensi ini dilakukan 2 kali pertemuan 

selama 1 minggu. Pada pertemuan pertama 330 menit dan pertemuan kedua 60 

menit. Analisa menggunakan mann-whitney u menggunakan SPSS 16. Hasil uji 

hipotesis adalah bahwa intervensi narimo ing pandum (NIP) mempengaruhi 

peningkatan kepuasan pernikahan pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh 

(LDM). Intervensi NIP meningkatkan kepuasan pernikahan dengan menurunkan 

ideal self yang lebih sesuai dengan real self yang dialami dengan sikap syukur, 

sabar, dan penerimaan.  

 

Kata kunci: narimo ing pandum, kepuasan pernikahan, pernikahan jarak jauh. 

 

Abstract 

Long distance marriage causes stress, conflict, and negative perceptions because 

of the unpleasant experiences faced by the wife, which results in a decrease in the 

level of marital satisfaction. This study aims to determine the effect of narimo ing 

pandum intervention (NIP) on increasing marital satisfaction in wives who 

undergo long-distance marriage (LDM). The research subjects were wives who 

underwent long-distance marriage and had moderate and low marriages 

satisfaction levels, totaling 19 people. This study uses a quasi-experimental 

method with a pre-post control group design. The measuring instrument used is 

the marriage satisfaction scale from Hamdun (2014) with reliability α = 0.921. 

This scale is compiled based on 6 aspects proposed by Jane (1999). This 

intervention was conducted 2 meetings for 1 week. At the first meeting 330 

minutes and the second meeting 60 minutes. Analysis using mann-whitney u 

using SPSS 16. The hypothesis test results are that narimo ing pandum 

interventions (NIP) affect the increase in marital satisfaction in wives undergoing 

long-distance marriage (LDM). NIP interventions increase marital satisfaction by 

lowering the ideal of self that is more in line with the real self experienced with an 

attitude of gratitude, patience, and acceptance. 

 

Keywords: narimo ing pandum, marriage satisfaction, long distance marriage. 
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1. PENDAHULUAN 

Di dalam sebuah pernikahan tidak selamanya suami dan istri tinggal dalam satu 

atap. Perbedaan jarak yang tidak dapat ditempuh dalam satu waktu disebut 

pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage). LDM terjadi karena faktor 

pekerjaan dan pendidikan (Scoot dalam Jimenez, 2010; Khairuddin, dalam 

Naibaho, 2016, Waskito, 2011).  

Seorang istri lebih membutuhkan perhatian, afeksi dan ekspresi cinta 

sehingga lebih rentan terhadap perasaan tidak puas dalam pernikahannya (Hall 

dan Hallberstandt, dalam Iqbal, 2018; Reid, 2004). Istri merasa bahwa kualitas 

pernikahannya tidak sesuai dengan harapan dalam menikah yaitu bahagia, saling 

memahami, mendapatkan pengalaman menyenangkan bersama pasangan dan 

bebas konflik (Iqbal, 2018; Kertamundi, 2009; Olson dan Fowers, 1993; Wright 

dalam Strong, De Vault dan Cohen, 2011).  

Istri harus menyesuaiakan diri pada peran yang baru ketika suami harus 

jauh. Kondisi ini memicu kelelahan, jenuh, dan bosan karena tidak adanya  

dukungan suami secara fisik bahkan psikis. Sehingga, istri merasa kurang 

diperhatikan suami yang menimbulkan persepsi ketidakadilan. Dampak yang 

dirasakan oleh istri adalah perasaan tidak puas pada pernikahannya. Akibat yag 

dialami istri stres pada istri yang berdampak pada berbagai hal, seperti, 

memunculkan perasaan tidak bahagia, emosi yang labil, mudah sensitif, dan anak 

yang menjadi korban. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya harapan menikah 

dari seorang istri sehingga mengalami perasaan kecewa, marah, dan tidak puas 

(Naibaho, 2016; Srisusanti dan Zulkaida, 2013; Waskito, 2011). oleh Leverson 

dkk (1994) bahwa kepuasan pernikahan dapat mempengaruhi kesahatan mental 

dan fisik. Istri yang puas memiliki tingkat kesehatan mental dan fisik yang baik. 

Ketidakpuasan pernikahan akan menimbulkan perselisihan yang terjadi 

terus menerus memberikan dampak ketidakharmonisan dalam pernikahan yang 

akhirnya dapat bermuara pada perceraian. Kondisi tersebut sangat  mempengaruhi 

kesehatan fisik dan mental (Dariyo dalam Swastiningtyas, 2015). Maka 

diperlukan coping yang baik untuk mengtasinya kemampuan penerimaan diri, 

kemampuan bersyukur, dan bersabar dalam menghadapi distress mampu 
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meningkatkan kepuasan (Garcia, Nima, dan Kjell, 2014; Scnictker, 2012; Wood, 

Froh, Geraghty, 2010).  

Berdasarkan pengambilan data awal, mengalami ketidakpuasan dalam 

pernikahannya dialami oleh 34 istri di kecamatan Bener karena kurang 

terpenuhinya beberapa aspek kepuasan pernikahan dan merasakan pengalaman 

kurang menyenangkan selama menikah (Olson dan Fowers, 1993). Permasalahan 

yang dikeluhkan adalah komunikasi sebanyak 20%, waktu bersama pasangan 

15%, pengasuhan anak 15%, kesamaan peran 15%, pemecahan masalah 13%, 

relasi seksual 7%,  relasi dengan keluarga 6%, dan masalah kepribadian 4%.  

Untuk meningkatkan kepuasan pernikahan menurut penelitian dari 

Srisusanti dan Zulkaida (2013) terdapat tiga faktor yaitu religiusitas, diri sendiri 

yang merasa bahagia, dan komitmen. Religiusitas merupakan prediktor dari 

kepuasan pernikahan yang salah satu fungsinya untuk melindungi pernikahan dari 

penyesuaian dan penurunan kepuasan sehingga tercapai keluarga yang sehat 

(Hamdun, 2014; Huston dan Vangeline, 1991; Jane, 1999). Perasaan bahagia juga 

diperlukan untuk mencapai perasaan puas (Suhita, 2017). 

Untuk meningkatkan kepuasan pernikahan diperlukan adanya intervensi 

yang memadai salah satunya yang dilakukan oleh Sari (2014) untuk meningkatkan 

kepuasan pernikahan pada istri dengan suami ODS dengan menurukan beban 

psikologi istri. Lalu psikoedukasi pernikahan pada pasangan muda yang dilakukan 

oleh Sumarni (2015) dilakukan pada 15 orang peserta perempuan dan laki-laki. Di 

antara intervensi tersebut tidak komprehensif menyasar baik secara kognitif 

maupun emosi. Intervensi tersebut juga tidak berbasis pada budaya lokal.  

Smith (Asnaani dan Hoffman, 2012) menyatakan bahwa intervensi berbasis 

budaya lebih berhasil dibandingkan dengan yang tidak. Salah satunya adalah 

sikap narimo ing pandum yang di di dalamnya syarat akan nilai spiritual, bahwa 

Tuhan yang telah memberikan pandum dan segala sesuatu sudah di atur sehingga 

mengurangi perasaan kecewa tanpa meninggalkan obah (usaha) dan pepesthen 

(Takdir Tuhan) (Brawijaya, 1997; Endaswara, 2012; Hardjowirogo, 1989; 

Koentjaraningrat, 1990; Mangkunegaran I dalam Fananie, 2002; Soesilo, 2003; 

Suratno dan Astiyanto, 2004; Rahmat, 2017).  
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Untuk menginternalisai maka dilakukan psikoedukasi dan pelatihan. 

Edukasi dilakukan dengan pemberian materi dan pelatihan yaitu mengajarkan 

sikap syukur, sabar, dan penerimaan. Metode yang digunakan adalah diskusi, 

berbagi, ceramah, penugasan, menonton video, analisa kasus, meditasi, dan ice 

breaking. Proses di setiap sesi koping, pemecahan masalah, meningkatkan rasa 

senang dari dalam diri sendiri, katarsis, memberi ketenangan, membantu pikiran 

terpusat, rileks, dan tenang agar tercapai perasaan puas. (Davis et al, 2007; 

Endraswara, 2012; Greenberg, 2002; Stern, Doolan, Staples, Szmukler & Eisler, 

1999; Oshondi dkk, 2012; Navidian 2012). Istri memiliki persepsi yang lebih baik 

dengan pernikahannya sehingga menjadi lebih puas dan sejahtera (Anindya dan 

Suetjiningsih, 2017). 

Istri yang dipenuhi rasa sukur, sabar, dan narimo akan merasakan rileks 

secara emosi dan ikiran sehingga lebih mudah untuk menyesuaiakan diri yang 

membawa rasa tentram yang menimbulkan rasa puas (Casmini, 2011; Davis, 

Eshelmen, dan Mckay, 1995). 

Berdasarkan deskripsi di atas muncul sebuah rumusan masalah yang 

diajukan adalah “adakah pengaruh intervensi narimo ing pandum terhadap 

peningkatan kepuasan pernikahan pada istri yang menjalani pernikahan jarak 

jauh?”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh intervensi narimo 

ing pandum (NIP) terhadap  peningkatan kepuasan pernikahan pada istri yang 

menjalani pernikahan jarak jauh (LDM). 

 

2. METODE 

Rancangan dalam penelitian ini adalah quasi experiment dengan bentuk desain 

pretest-posttest control group design. Pada desain ini pemilihan subjek 

menggunakan purpossive sampling dengan jumlah subjek kurang dari 30 orang, 

lalu terdapat kelompok yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan dan 

kemudian dibandingkan (Azwar, 2010; Creswell, 2012; Latipun, 2004).  

Subjek penelitian ini istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dengan skor 

kepuasan pernikahan rendah dan sedang. Subjek berusia antara 25-45 tahun. 
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Subjek sebanyak 19 orang dengan 12 orang masuk kelompok kontrol dan sisanya 

adalah kelompok eksperimen. 

Pengukuran tingkat kepuasan pernikahan menggunakan skala kepuasan 

pernikahan yang disusun oleh Hamdun (2014). Yang memiliki koefisien aitem 

bergerak dari 0.321 sampai 0.669 dengan α=0.921. Skala ini menggunakan aspek-

aspek dari Jane (1999) yaitu, ekspresi afeksi (ekspression of affection), 

komunikasi (communication), keselarasan (consensus), seksualitas dan keintiman 

(sexuality and intimacy), manajemen konflik (conflict management), pembagian 

peran (distribution of roles). 

Skala kepuasan pernikahan tersebut diuji dengan cara expert judgement 

kepada 9 rater dengan hasil dari 24 aitem terdapat 7 aitem tidak valid sehingga 

dilakukan perbaikan (V>0.72). Tryout dilakukan kepada 50 orang dengan hasil 

terdapat 5 aitem yang gugur (p<0.03) sehingga terdapat 19 aitem yang valid, 

dengan indeks daya beda bergerak dari 0.342 sampai 0.808 dengan  α=0,897. 

Intevensi dilakukan menggunakan modul narimo ing pandum dari Zamroni 

(2014) yang merupakan hasil modifikasi dari modul Prasetyo dan Zulyet (2014). 

Intervensi ini terdiri dari 7 sesi yaitu identifikasi harapan dan kenyataan 

pernikahan, membuka wawasan tentang pernikahan, mengenal narimo ing 

pandum, ayo bersukur, ayo bersabar, ayo narimo, dan memulai yang baru. 

Intervensi ini melalui 2 kali tahapan sebelum digunakan, pertama dilakukan 

expert judgement oleh 2 orang psikolog, dengan hasil perubahan pada materi dan 

sesi. Lalu dilakukan tryout kepada 2 orang peserta dengan hasil, pertemuan 

pertama dilakukan sebanyak 6 sesi dengan waktu 360 menit (6 jam) dan 

pertemuan kedua satu sesi dengan waktu 60 menit (1 jam).  Dengan jeda 3 hari 

lalu dilakukan tahapan follow up  satu minggu setelah pertemuan kedua. 

Pertimbangannya adalah saat dilakukan tryout memungkinkan dilakukannya 

pemadatan sesi karena sesi 1 sampai 6 merupakan satu kesatuan intervensi 

sehingga jika dipisahkan akan mengurangi pemaknaan dari materi intervensi, 

fasilitator akan kesulitan membangun kondisi yang sama. Jeda pada pertemuan 

satu dan dua dilakukan dengan asumsi materi yang yang diperoleh dipraktekkan 

kepada diri sendiri dan pasangan. Pada tahapan follow up dilkukan untuk 
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mengetahui keajegan dari intervensi yang diberikan.  Materi yang diperoleh dalam 

proses belajar selama intervensi berlangsung menjadi ingatan jangka panjang dan 

dipraktekkan serta dihayati (Feist dan Feist, 2008).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Hasil uji hipotesis dengan Mann-Whitney U menunjukkan bahwa Ho diterima baik 

pada saat posttest maupun follow up. Asymp.Sig sebesar p= 0.018 pada saat 

posttest dan p= 0.002 pada tahap follow up dengan p<0.05. Terdapat peningkatan 

signifikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang nampak pada 

nilai mean rank yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 1. Grafik Perbandingan Mean Rank Post-Follow KK dan KE 

Efektifitas intervensi narimo ing pandum pretest-posttest- follow up 

berdasarkan hasil friedman test diperoleh hasil Chi Square 14.00, Asymp.Sig. 

sebesar 0,001 (p<0,05). Peningkatan dapat diketahui dari mean rank pada saat 

pretest sebesar 1.00, posttest sebesar 2.00 dan follow up sebesar 3.00. 

 

Gambar 2. Grafik Perbandingan Mean Rank Pre-Post-Follow KK dan KE 

Peningkatan signifikan tetapi jika dilihat dari masing-masing individu 

menunjukkan peningkatan skor kepuasan pernikahan. Pada peserta F yang berada 

pada kategori sedang meningkat 14 poin, hal ini juga terjadi pada KH, dan K. 

Masing-masing meningkat sebanyak 14 poi dan 18 poin untuk K. Tetapi pada saat 

dilakukan follow up hanya K yang mengalami peningkatan terbesar yaitu 13 poin, 

KE KK 

posttest 14 7,76 

follow up 15,29 6,92 
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diikuti oleh M 10 poin dan S 8 poin. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 2 

 
Gambar 3. Grafik Perubahan Skor Skala Kepuasan Pernikahan KE 

Peningkatan juga ditunjukkan pada hasil asesmen pada saat proses 

intervensi. Ditunjukkan pada gambar 3, dibawah ini 

 
Gambar 4.Grafik Asesmen awal-akhir pada peserta KE 

 

Gambar 3 menunjukkan skor asesmen akhir pada setiap sesi lebih besar 

dibandingkan skor asesmen awal. Hal ini membuktikan intervensi narimo ing 

pandum mampu memberikan perubahan perilaku pada setiap sesinya. Grafik di 

atas menunjukkan adanya peningkatan skor tinggi pada asesmen akhir.  

Kondisi awal peserta yang merasa kecewa, sedih, marah, beban yang sangat 

berat, ketidak adilan dan tidak diperhatikan. Berubah menjadi lebih menerima, 

dan memaklumi kondisi pernikahannya. Peserta juga dikuatkan bahwa mereka 

tidak sendiri dan lebih beruntung dibandingkan kehidupan pernikahan lannya. 

F KH K M N P S 

pretest 43 44 31 42 31 57 46 

posttest 57 58 49 53 43 59 52 

follow up 64 61 62 63 47 64 63 
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Peserta juga dikuatkan bahwa suami juga menghadapi tantangan selama 

menjalani LDM. 

3.2 Pembahasan 

Di dalam pernikahan individu membawa harapan dan keyakinan bahwa 

pernikahan akan penuh dengan kebahagian, bebas dari konflik, dan pasangan 

akan saling memahami kebutuhan masing-masing secara utuh (Wright, dalam 

Strong; deVault; & Cohen, 2011). Kepuasan pernikahan tersebut akan sulit 

tercapai karena beberapa aspek kepuasan pernikahan tidak tercapai (Olson dan 

Fowers, 1993).  

Kondisi ini dialami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. Wanita lebih 

peka terhadap hubungan jarak jauh karena membutuhkan adanya perhatian, 

afeksi, dan ekspresi cinta (Hall & Hallberstadt, dalam Iqbal 2015). Sehingga, 

wanita cenderung lebih rentan mengalami ketidakpuasan pernikahan (Reid, 

2004). 

Dampak yang dirasakan oleh istri yaitu penyesuaian pada peran yang baru 

ketika suami harus jauh. Kondisi tersebut menimbulkan kelelahan, jenuh, dan 

bosan karena tidak adanya  dukungan suami secara fisik bahkan psikis. Sehingga, 

istri merasa kurang diperhatikan suami yang menimbulkan persepsi ketidakadilan. 

kondisi tersebut memicu stres pada istri yang berdampak pada berbagai hal, 

seperti, emosi yang labil, mudah sensitif, dan anak yang menjadi korban. Hal ini 

terjadi karena tidak terpenuhinya harapan menikah dari seorang istri sehingga 

mengalami perasaan kecewa, marah, dan tidak puas (Naibaho, 2016; Srisusanti 

dan Zulkaida, 2013; Waskito, 2011). oleh Leverson dkk (1994) bahwa kepuasan 

pernikahan dapat mempengaruhi kesahatan mental dan fisik. Istri yang puas 

memiliki tingkat kesehatan mental dan fisik yang baik. 

Penelitian Srisusanti dan Zulkaida (2013), faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepuasan pernikahan adalah religiusitas dan kondisi diri sendiri yang 

bahagia. Religiusitas merupakan prediktor dari kepuasan pernikahan yang salah 

satu fungsinya untuk melindungi pernikahan dari penyesuaian dan penurunan 

kepuasan sehingga tercapai keluarga yang sehat (Hamdun, 2014; Huston dan 
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Vangeline, 1991; Jane, 1999). Perasaan bahagia juga diperlukan untuk mencapai 

perasaan puas (Suhita, 2017) 

Intervensi yang diberikan pada peserta dalam penelitian ini berbasis pada 

kearifan lokal masyarakat jawa, narimo ing pandum. Menurut Koentjaraningrat 

(1990) sikap narimo ing pandum berkaitan dengan erat dengan aspek spiritual 

telah melahirkan sebuah sikap fundamental yang tidak lekang dimakan jaman. 

Untuk mencapai tingkat kepuasan pernikahan maka dilakukan dengan 7 sesi yang 

didalamnya terdapat psikoedukasi, pendekatakan naratif berupa contoh dan 

berbagi pengalaman dan terakhir adalah meditasi untuk membantu pikiran 

terpusat dan rileks (Davis et al, 2007, Endaswara, 2012, dan Navidian 2012) Istri 

menjadi memiliki persepsi yang lebih baik dengan pernikahannya sehingga 

menjadi lebih puas dan sejahtera (Anindya dan Suetjiningsih, 2017). Maka sesi-

sesi dari intervensi ini membantu seseorang meningkatkan pengetahuan, 

penerimaan, dan ketenangan sehingga tercapai resolusi tujuan dan harapan baru 

yang lebih rasional dan rasa puas akan tercapai (Suhita, 2017).  

Smith (Asnaani dan Hoffman, 2012) menyatakan bahwa intervensi berbasis 

budaya lebih berhasil dibandingkan dengan yang tidak. Salah satunya adalah 

sikap narimo ing pandum yang di di dalamnya syarat akan nilai spiritual, bahwa 

Tuhan yang telah memberikan pandum dan segala sesuatu sudah di atur sehingga 

mengurangi perasaan kecewa tanpa meninggalkan obah (usaha) dan pepesthen 

(Takdir Tuhan) (Brawijaya, 1997; Endaswara, 2012; Hardjowirogo, 1989; 

Koentjaraningrat, 1990; Mangkunegaran I dalam Fananie, 2002; Soesilo, 2003; 

Suratno dan Astiyanto, 2004; Rahmat, 2017). Istri yang dipenuhi rasa sukur, 

sabar, dan narimo akan merasakan rileks secara emosi dan ikiran sehingga lebih 

mudah untuk menyesuaiakan diri yang membawa rasa tentram yang menimbulkan 

rasa puas (Casmini, 2011; Davis, Eshelmen, dan Mckay, 1995). 

Untuk menginternalisai maka dilakukan psikoedukasi dan pelatihan. 

Edukasi dilakukan dengan pemberian materi dan pelatihan yaitu mengajarkan 

sikap syukur, sabar, dan penerimaan. Metode yang digunakan adalah diskusi, 

berbagi, ceramah, penugasan, menonton video, analisa kasus, meditasi, dan ice 

breaking. Proses di setiap sesi koping, pemecahan masalah, meningkatkan rasa 
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senang dari dalam diri sendiri, katarsis, memberi ketenangan, membantu pikiran 

terpusat, rileks, dan tenang agar tercapai perasaan puas. (Davis et al, 2007; 

Endraswara, 2012; Greenberg, 2002; Stern, Doolan, Staples, Szmukler & Eisler, 

1999; Oshondi dkk, 2012; Navidian 2012) Istri menjadi memiliki persepsi yang 

lebih baik dengan pernikahannya sehingga menjadi lebih puas dan sejahtera 

(Anindya dan Suetjiningsih, 2017) 

Peningkatan kepuasan pernikahan yang paling menonjol adalah pada 

peserta K dan N. K merasa bahwa pernikahannya cenderung hambar, suaminya 

lebih senang membicarakan dirinya sendiri. Padahal K ingin sekedar di dengarkan 

ceritanya. Tetapi setelah mengikuti intervensi K merasa lega dan rileks. K juga 

merasa suami menjadi lebih sering berkata romantis dan mendukung materi-

materi yang telah disampaikan. Ketika pemberian follow up skor K termasuk 

tinggi karena suami berada di rumah dan K merasa kehadiran suaminya berbeda 

dibandingkan kepulangannya sebelumnya 

Berbeda dengan N, dari awal intervensi N selalu tampak sedih sering 

terdiam dan sering menangis. N sama sekali tidak pernah dihubungi suaminya. N 

sudah berusaha menghubungi dengan berbagai cara tetapi tidak mendapatkan 

respon sama sekali. Bahkan N merasa bahwa suaminya memang tidak ingin 

diributkan dengan masalah rumah tangga. Setelah mengikuti intervensi N merasa 

bahwa lebih beruntung kkarena memiliki keluarga yang mendukung, anak-anak 

yang penurut. N juga yakin bahwa dia sudah berusaha sekuat mungkin dan 

sekarang hanya Tuhan yang menjadi tempatnya meminta. N semakin yakin 

memang ini adalah sifat suaminya dan harus menerima kondisinya. 

Hal yang hampir sama dialami oleh F dan KH, F merasa kadang tidak adil. 

Selama menikah hampir 7 tahun mengharapkan anak, ketika dalam posisi hamil F 

harus berpisah dengan suaminya. Hal tersebut berbekas hingga sekarang. Jika 

mengingat F akan merasa marah, sedih, kasihan, dan tidak adil, perasaan yang 

campr aduk. Sedangkan KH mengalami peningkatan karena kepulangan 

suaminya. Suaminya juga berusaha melakukan materi yang telah disampaikan 

dalam intervensi. 
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Peserta secara garis besar merasakan manfaatnya terutama untuk dirinya 

sendiri. Bahwa mereka merasa lega dan rileks, menerima kondisinya dengan 

lebihringan yang dilandasi rasa syukur dan sabar. Di sisi lain suami mendukung 

materi yang diberikan oleh fasilitator. Suami berusaha untuk memberikan waktu 

dan perhatian dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun menurut para peserta 

masih belum sesuai yang diinginkan tetapi istri berusaha memaklumi dan 

mengapresiasi usaha suami. 

Secara garis besar peningkatan skor kepuasan pernikahan tidak terlalu 

signifikan. Walaupun secara individu terdapat beberapa peningkatan. Hal ini 

tergantung dari beberapa faktor salah satunya adalah kehadiran suami. Kehadiran 

suami sangat krusial karena terdapat aspek yang harus dilakukan bersama 

pasangan seperti aspek seksualitas dan keintiman dan pembagian peran. Khusus 

untuk N yang memiliki suami dengan sifat yang cenderung acuh tak acuh, maka 

diperlukan langkah lanjutan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa intervensi narimo ing pandum berpengaruh pada peningkatan 

kepuasan pernikahan pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. Keunikan 

yang muncul dari intervensi ini ada pada proses berbagi, psikoedukasi dengan 

tema pernikahan, dan meditasi. 

Proses di atas membantu peserta untuk mengeluarkan emosi dan pikiran 

negatif yang di tekan sehingga tidak disadari. Peserta juga berbagi pengalaman 

sehingga proses belajar terjadi. Disisi lain pemberian materi membuka wawasan 

baru tentang arti pernikahan yang baik dan tepat. Pada sesi meditasi peserta 

dikuatkan dan mendapatkan kondisi emosi dan pikiran yang jernih sehingga 

memiliki persepsi yang lebih baik terhadap pernikahannya. 

Penulis memberikan saran kepada peneliti lainnya untuk mengunakan 

subjek suami jika ingin menggunakan variabel penelitian yang sama. Untuk para 

istri yang menjadi peserta intervensi diharapkan menyebarkan materi yang telah 

diperoleh kepada para istri baik yang menjalani LDM ataupun bukan. 
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