
K E I N T I M A N  P E R N I K A H A N  

Bebas satu sama lain, silakan menilai bidang pernikahan Anda berikut dengan menetapkan setiap aspek keintiman 
dengan nomor dari 1 to 10 (10 = unggul). Kemudian masukkan peringkat dari pasangan Anda dan bandingkan. 

Menurut 
Aspek Keintiman Suami Istri 

_____ _____ 1. Kedekatan rohani kami melalui doa dan berbagi Firman bersama adalah cukup kaya.  

_____ _____ 2. Kami cukup sering memprioritaskan komunikasi berkualitas dan waktu khusus pergi bersama-sama.  

_____ _____ 3. Kami berlatih jujur mengaku dan mengampuni sungguh ketika kami menyakiti satu sama lain.  

_____ _____ 4. Pasangan saya baik dalam memberi apresiasi dan verbalisasi serta demonstrasi cinta.  

_____ _____ 5. Pasangan saya dan saya sering setuju pada isu-isu penting tentang nilai dan keyakinan.  

_____ _____ 6. Kami umumnya memahami dan menghargai perbedaan masing-masing. 

_____ _____ 7. Kami sering berbagi perasaan yang mendalam dan emosi yang kuat seperti duka, kesedihan dan kegembiraan.  

_____ _____ 8. Kami memberikan perhatian penuh satu sama lain ketika mendengarkan atau berbicara.  

_____ _____ 9. Komunikasi kami ditandai dengan berbagi isu-isu penting dan signifikan.  

_____ _____ 10. Penanganan keuangan biasanya tidak menjadi sumber ketegangan dalam hubungan kami. 

_____ _____ 11. Pasangan saya dan saya memahami dan menerima peran pernikahan kami.  

_____ _____ 12. Pasangan saya responsif dan sensitif terhadap kebutuhan dan keinginan saya tentang hubungan kami.  

_____ _____ 13. Pasangan saya dan saya mengalami komunitas dan hubungan yang bermakna dengan beberapa teman dekat.  

_____ _____ 14. Kami merasa nyaman dalam hubungan dengan anak-anak kami.  

_____ _____ 15. Pasangan saya dan saya ikut bersama-sama dalam rekreasi, relaksasi, dan istirahat.  

_____ _____ 16. Kami memiliki hubungan yang baik dan bermakna dengan para ipar dan mertua/orang tua.  

_____ _____ 17. Kami bermitra dalam beberapa minat bersama, dan dengan cara yang konsisten dengan desain dan keinginan 
individu. 

_____ _____ 18. Secara umum saya puas dengan tingkat keintiman seksual kami. 

 

A. Catat respons untuk pertanyaan-pertanyaan tb dan silakan berbagi satu sama lain. 

 

 

B. Identifikasi dan diskusikan bidang yang cukup sepakat dan juga yang kurang/tidak sepakat. 

 

Bidang yang sepakat   Bidang yang tidak/kurang sepakat 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

 

Sebagai pasangan, apa tiga kekuatan terbesar Anda? 

 

Sebagai pasangan, apa tiga kelemahan terbesar Anda? 

 

Identifikasi satu atau dua dari isu-isu yang Anda berdua sepakati yang paling penting untuk fokus pada saat-saat 
ini. 

 


