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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran strategi coping stress dalam 

penyesuaian perkawinan pada perempuan dewasa awal yang menikah akibat hamil di luar 

nikah di kota Bandung. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus serta 

pengumpulan data dengan cara wawancara yang menggunakan alat ukur coping stress 

mengacup teori Lazarus &Folkman (1984) dan alat ukur penyesuaian perkawinan yang 

berdasarkan pada teori Atwater & Duffy (2002). 

 Data penelitian ini didapat dari 3 (tiga) responden, 2 (dua) responden telah bercerai 

dengan pasangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat area dalam penyesuaian 

perkawinan di antaranya pembagian tanggung jawab, komunikasi dan konflik, seksual di 

dalam perkawinan, dan juga perubahan yang terjadi sepanjang waktu di dalam kehidupan 

perkawinan. Keempat area tersebut pada ketiga responden terlihat bahwa mereka tidak dapat 

menyesuaikan diri di dalam pernikahannya dengan baik sehingga mengakibatkan stress pada 

perempuan dewasa awal yang menikah akibat hamil di luar nikah. Ketigaresponden 

merasakan terjadinya stress pada diri mereka, dan telah melakukan strategi coping untuk 

meminimalisir stress yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Ketiga responden lebih 

dominan menggunakan strategi coping stresss emotion-focused dibandingkan menggunakan 

problem-focused coping dalam penyesuaian perkawinan yang terjadi di dalam rumah tangga 

mereka. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seorang perempuan dewasa awal 

yang menikah akibat hamil di luar nikah mengalami stres dalam rumah tangga mereka, maka 

mereka cenderung melakukan strategi coping stress emotion-focused, dengan cara 

menciptakan pandangan positif terhadap masalah yang terjadi (distancing), dan juga mencari 

bantuan dengan teman dekat dan keluarga (seeking social support). 

 

Pendahuluan 

Fenomena seksualitas dari tahun ke 

tahun semakin mengalami pergeseran 

menjadi lebih bebas dan terbuka. Menurut 

hasil data BKKBN (Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional) bahwa 

semakin meningkatnya perilaku seksual 

remaja di luar nikah membawa dampak 

sangat berisiko, yaitu terjadinya kehamilan 

yang tidak diinginkan. Setiap tahun 

terdapat sekitar 1,7 juta kelahiran dari 



perempuan berusia di bawah 24 tahun, 

yang sebagian adalah kehamilan tidak 

diinginkan  

Seks adalah bagian dari dorongan 

instinktual yang membentuk suatu sistem 

perilaku mencakup kepribadian, sikap, dan 

perilaku sehari-hari. Menurut Dr. Naek L. 

Tobing perilaku seksual adalah sifat, 

reaksi emosi dan sikap seseorang terhadap 

dirinya sebagai laki-laki atau perempuan 

terhadap lawan jenis. Sejak remaja awal 

dorongan seks telah timbul dalam diri 

manusia secara aktif. Dorongan untuk 

menyalurkan keinginan seksnya dan akan 

membentuk suatu perilaku seks (Ati, 

1999). Penyebab perilaku seks bebas 

tersebut didorong oleh munculnya hasrat 

seksual yang disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah hormon-hormon 

seks pada usia remaja hingga dewasa awal. 

Perempuan dewasa awal yang 

sudah melewati remaja akhir, akan 

semakin memiliki kematangan biologis 

(seksual) sehingga mereka akan siap untuk 

melakukan tugas reproduksi, dan siap 

untuk melakukan hubungan seksual 

dengan lawan jenisnya, asalkan memenuhi 

persyaratan yang sah yaitu pernikahan 

resmi. Dan untuk sementara waktu 

seharusnya dorongan biologis tersebut 

dapat ditahan terlebih dahulu (Driyo, 

2003). 

Namun perempuan dewasa awal 

kini tidak lagi takut untuk melakukan 

hubungan seks pranikah dengan lawan 

jenisnya, tanpa memikirkan konsekuensi 

yang akan terjadi yaitu kehamilan yang 

tidak diinginkan, sehingga perempuan 

dewasa awal dan pasangannya akan 

terseret pada pernikahan yang dijalani 

tanpa adanya persiapan yang matang dan 

dengan persiapan yang minim. 

Ada beberapa aspek yang 

berdampak dari pernikahan yang 

dilakukan dengan persiapan yang minim, 

seperti aspek psikologis dan juga aspek 

sosial ekonomi. Aspek psikologi seperti 

ketidakmatangan emosional dan 

ketidakmampuan seorang perempuan 

dewasa awal dalam mengatur emosinya 



dalam sebuah pernikahan yang terjadi 

karena hamil di  luar nikah. Dan hal lain 

yang berdampak adalah aspek sosial 

ekonomi seperti tingginya angka 

perceraian, peningkatan angka 

pengangguran, kriminalis, jumlah anak-

anak yang terbuang, dan juga anak-anak 

yang tidak diperlakukan dengan baik  

dengan orang tuanya. (Ngantung, 2012). 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah 

kualitatif dengan studi kasus serta 

pengumpulan data dengan cara wawancara 

yang menggunakan alat ukur coping stress 

mengacu pada teori Lazarus & Folkman 

(1984) dan alat ukur penyesuaian 

perkawinan yang berdasarkan pada teori 

Atwater & Duffy (2002). Dengan kategori 

responden diantaranya adalah wanita 

berusia 18-40 tahun (dewasa awal), 

menikah akibat hamil diluar nikah, dengan 

status pernikahan baik yang sudah bercerai 

dan tidak bercerai. Yang wawancara 

dilakukan di rumah masing-masing 

responden yang bertempat di Kota 

Bandung yang dimulai sejak Agustus 2016 

hingga Maret 2017. 

Hasil dan Pembahasan 

Pada strategi coping stress, 

problem focused coping ketiga responden 

(NC, MS, dan KJM) memiliki kesamaan 

dalam berusaha untuk menyelesaikan 

masalah dengan pasangan, mereka terlebih 

dahulu berusaha untuk membicarakan 

dengan pasangan masing-masing lalu 

mencoba mencari solusi yang tepat 

(planful problem solving). Dari ketiga 

responden, 2 diantaranya terdapat 

persamaan yaitu NC dan KJM yang sudah 

bercerai dengan pasangan mereka, pilihan 

untuk bercerai itu lah adalah salah satu 

starategi coping stress yang dianggap 

efektif oleh mereka untuk menjadi solusi 

dari segala permasalahan yang terjadi. 

Sebagai suatu reaksi aktif yang dilakukan 

oleh NC dan KJM untuk menyelesaikan 

masalah (contrantive coping). Lalu pada 

strategi coping stress, emotion focused 

coping ketiga responden lebih dominan 

menyelesaikan masalah ketika terjadi 



permasalahan di dalam rumah tangga 

mereka adalah dengan strategi distancing. 

Dimana strategi ini menggambarkan upaya 

penggambangkan reaksi melepaskan diri 

atau berusaha untuk tidak melibatkan diri 

dalam permasalahan, disamping 

menciptakan pandangan-pandangan yang 

positif. Meski ketiga responden melakukan 

reaksi melepaskan diri untuk tidak 

melibatkan diri dalam permasalahannya, 

namun hanya MS yang memiliki cara 

berbeda dari KJM dan NC yang lebih 

memilih berpergian di luar rumah bersama 

teman-temannya. Sedangkan MS 

melakukan dengan cara bermain bersama 

anak, menonton drama korea di televisi, 

dan juga membuka social media seperti 

instagram dan path di handphone.  

Ketiga responden pun memiliki 

pandangan-pandangan positif terhadap 

permasalahan yang terjadi di rumah tangga 

mereka masing-masing. Melalui strategi 

possitive appraisal, yaitu menciptakan 

padangan positif terhadap masalah yang 

terjadi dan bersifat religius, dan mereka 

mengakui mungkin ini adalah cara Tuhan 

untuk membuat mereka menjadi lebih kuat 

dan lebih dewasa dalam menjalani 

kehidupan mereka untuk ke depannya.  

Pada strategi coping stress mencari 

dukungan soasial berupa bantuan pada 

lingkungan (seeking social support) ketiga 

responden seluruhnya tetap meminta 

bantuan dengan orang-orang terdekat 

mereka seperti dengan keluarga (kakak 

atau orang tua) dan juga dengan teman-

teman dekat mereka. Dengan 

pertimbangan bahwa keluarga atau teman 

dekat dapat dipercaya dan tahu solusi yang 

tepat untuk membantu dalam memberikan 

solusi dan nasihat terbaik. Namun dari 

ketiga responden hanya NC  yang 

mendapatkan bantuan berupa materi dari 

kakak pertamanya.  

Kemudian pada area-area 

penyesuaian perkawinan, keempat area-

area tersebut terdapat kesaamaan pada 

ketiga responden. Pada area pembagian 

tanggung jawab, ketiga responden di 

dalam rumah tangga tidak ikut bekerja 



dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Ketiga responden mengerjakan tanggung 

jawab dalam merawat anak, pasangan 

mereka lebih banyak membantu dalam hal 

merawat rumah. 

Pada area komunikasi dan konflik, 

ketiga responden mengaku memiliki 

kendala dalam komunikasi dengan 

pasangan mereka, pasangan mereka lebih 

banyak diam, tidak mau tahu dengan 

permasalahan, dan juga menghindar dari 

masalah. Sehingga ketika berdiskusi, 

selalu saja tidak menemukan solusi terbaik 

dan pada akhirnya terjadi konflik di dalam 

rumah tangga mereka. 

Pada area hubungan seksual 

dengan pasangan, ketiga responden pun 

memiliki kesamaan, yaitu terjadi 

penurunan kualitas dan kuantitas dalam 

hubungan seksual mereka bersama 

pasangan. 

Pada area penyesuaian perkawinan 

perubahan-perubahan yang terjadi di 

sepanjang waktu dalam perkawinan, 2 dari 

3 responden tidak terjadi dengan baik 

atribusi kebahagiaan pada perubahan-

perubahan yang terjadi di dalam 

perkawinan sepanjang waktu, karena pada 

akhirnya mereka (NC dan KJM) pun 

bercerai dengan pasangan mereka. 

Sedangkan MS, masih terus 

mempertahankan rumah tangga iadengan 

pasangan dengan alasan anak adalah 

prioritas mereka. 
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