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ABSTRAKSI 

Penyesuaian perkawinan merupakan serangkaian usaha untuk 

mengenali dan membiasakan diri pada kehidupan perkawinan, melalui 

proses adaptasi, modifikasi dan mengubah pola-pola yang bersifat 

individual menjadi pola-pola perilaku berpasangan (DeGenova & 

Rice, 2005), dengan harapan tiap individu dapat mencapai kepuasan 

dan kebahagiaan dalam perkawinan. Mahasiswi sebagai remaja akhir 

yang menikah dalam kondisi sudah hamil terlebih dahulu belum 

memiliki persiapan yang baik untuk menjalani perkawinan. Penelitian 

ini dilakukan untuk mendeskripsikan proses penyesuaian perkawinan 

mahasisiwi yang menikah karena hamil di luar nikah. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan 

wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data kepada 

dua partisipan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek berhasil melakukan 

penyesuaian positif meski belum berjalan maksimal. Hal ini 

dikarenakan upaya penyesuaian yang dilakukan masih menimbulkan 

dampak stress dan didapati beberapa kendala seperti persoalan 

keuangan, relasi mertua-menantu, kebutuhan biologis, kebiasaan 

pribadi, pengaruh pola didik sejak kecil, serta penyesuaian peran 

sebagai ibu maupun sebagai istri. Ketersediaan bantuan dan 

penerimaan positif dari orangtua menjadi faktor yang mempermudah 

penyesuaian perkawinan. 

Kata kunci: Perkawinan , Penyesuaian Perkawinan, Kehamilan 

di luar nikah 

 



 

 

 

PENDAHULUAN 

Perilaku seks remaja Indoensia semakin memprihatinkan dari tahun 

ke tahun (Purwanto dalam Wahyuni & Mashum, 2004). Dari hasil 

penelitian Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat  Pelatihan 

Bisnis dan Humaniora selama 3 tahun (1999 – 2002) pada tempat kos 

mahasiswa di  Yogyakarta, sebanyak 97,05 % dari 1660 mahasiswi yang 

diteliti ternyata sudah hilang keperawanannya. 

Penyebab perilaku seks bebas tersebut didorong oleh munculnya 

hasrat seksual yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah hormon-

hormon seks, ketidakhadiran orangtua serta minimnya pengawasan dari 

pemilik kos terhadap tempat tinggal mahasiswa (Adrianto, 2010). 

Mahasiswi diangap sudah dewasa namun sesungguhnya masih 

memerlukan bimbingan dari orang yang lebih dewasa. Pada akhirnya 

kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancies) menyeret 

mereka dalam konsekuensi yang harus dijalani, yaitu menikah dalam 

persiapan yang sangat minim. Dikatakan minim persiapan karena mereka 

belum memenuhi faktor-faktor kesiapan perkawinan menurut psikis, 

sosial dan finansial (Walgito, 2004)  

Perkawinan yang dijalani dengan keterpaksaan dan persiapan yang 

minim berdampak pada banyak aspek, yaitu psikologis dan sosial 

ekonomi. Khisbiyah (1994) menyatakan dampak psikologis dari 

perkawinan remaja ialah ketidakstabilan emosi dan perasaan minder. Hal 

ini berdampak pada aspek sosial ekonomi yaitu tingginya angka 

perceraian, peningkatan jumlah pengangguran dan kriminalitas, 



 

kemiskinan, jumlah anak yang terbuang (abandoned) dan diperlakukan 

salah (abused). 

Data di lapangan menunjukkan permasalahan yang dihadapi seputar 

keuangan, yang mana suami yang masih menempuh pendidikan, hanya 

berharap pada kiriman dari orangtua. Di samping itu, istri cenderung 

mengabaikan kebutuhan biologis suaminya karena terlalu sibuk dengan 

aktivitas perkuliahan. Kesibukan, minimnya kompetensi dalam mengurus 

anak serta kecilnya pemasukan membuat anak harus dititipkan pada 

orangtua. Kondisi seperti ini mendatangkan frustrasi dan 

ketidakharmonisan dalam keluarga. 

Oleh sebab itu perlu ditetapkan komitmen dan bagaimana hubungan 

tersebut dibentuk dan dipertahankan (Dyer, 1983). Clinebell dan 

Clinebell (dalam Anjani & Suryanto, 2006) menyatakan bahwa tahun 

pertama dan kedua merupakan masa badai dan krisis. Mereka harus 

banyak belajar tentang pasangan masing-masing (Hurlock, 1980).  

Dengan demikian, untuk belajar mengenali dan membiasakan diri 

sebagai istri sekaligus ibu, maka diperlukan sebuah proses penyesuaian 

diri dalam perkawinan. Pada dasarnya penyesuaian diri mengandung 

makna sebagai usaha-usaha yang dilakukan seseorang berkaitan dengan 

adanya tuntutan dari lingkungan (Martin & Osborne, 1989) dengan tujuan 

agar tetap bertahan terhadap perubahan-perubahan yang muncul. 

DeGenova dan Rice (2005) menyatakan bahwa penyesuaian tidak bersifat 

statis, namun membutuhkan proses yang berkepanjangan dalam 

kehidupan maupun dalam perkawinan. Dengan demikian penyesuaian 

perkawinan diartikan sebagai proses modifikasi, adaptasi, serta 

mengubah pola-pola individu ke dalam pola perilaku dan interaksi 

sebagai pasangan guna mencapai kepuasan maksimal dalam hubungan 



 

suami istri. Bisa disimpulkan bahwa tujuan penyesuaian dalam 

perkawinan adalah untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan 

perkawinan.  

DeGenova dan Rice (2005) menyatakan bahwa ada 12 area yang 

mencakup penyesuaian-penyesuaian yang harus diwujudkan dalam 

perkawinan, area ini disebut dengan tugas penyesuaian perkawinan. 

Tugas-tugas tersebut adalah dukungan emosional, penyesuaian seksual, 

kebiasaan pribadi, peran gender, keuangan, pekerjaan (kuliah) dan 

prestasi, kehidupan sosial termasuk persahabatan dan rekreasi bersama 

keluarga, komunikasi, serta pemecahan masalah. 

Penyesuaian menjadi hal yang penting dalam sebuah perkawinan dan 

akan berdampak pada keberhasilan serta keharmonisan rumah tangga 

(Anjani & Suryanto, 2006). Hal ini harus terus dilakukan sejalan dengan 

perubahan, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan.  

Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

gambaran penyesuaian perkawinan pada mahasiswi yang menikah karena 

hamil di luar nikah. Untuk itu ada dua subpertanyaan yaitu: apa yang 

dialami dan upaya penyesuaian apa yang dilakukan pada perkawinan 

karena hamil di luar nikah. 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan proses penyesuaian 

perkawinan pada mahasiswi yang menikah karena hamil di luar nikah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang psikologi perkawinan dan 

keluarga. Sedangkan dari segi praktisnya membantu mahasiswi dalam 



 

menyesuaikan diri dalam perkawinan, serta memberikan informasi bagi 

orangtua agar dapat mendampingi anak-anaknya menuju perkawinan. 

TEORI 

PERKAWINAN 

a) Pengertian perkawinan 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan sebagai 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam 

Walgito, 2004). 

b) Tujuan perkawinan 

Soemiyati (1999) menyatakan tujuan diselenggarakannya sebuah 

perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin, cara memperoleh 

keturunan, pemenuhan kebutuhan biologis, memelihara manusia dari 

kejahatan dan kerusakan, dan bila di pandang dari segi 

kemasyarakatan sebagai fungsi sosialisasi keluarga. 

c) Kesiapan perkawinan 

Yang perlu diperhatikan adalah usia individu saat menikah, level 

kematangan, waktu menikah (timing), motivasi (alasan), kesiapan 

untuk berhubungan secara seksual, kemandirian emosional 

(emotional emancipation), tingkat pendidikan dan pekerjaan (T.D. 

Holman & Dao Li, 1997 dalam DeGenova & Rice, 2005). Badger 

(2005) menambahkan kemampuan suami istri dalam menjalankan 

perannya (family capacities), kompetensi interpersonal dalamm 

menjalin hubungan (interpersonal competencies in relationship), 

kepatuhan terhadap norma (norm compliance), serta tanggung jawab 

persomal (personal responsibility). Walgito (2004) menambahkan 



 

kematangan fisiologis, psikologis, sosial ekonomi, serta tinjauan masa 

depan sebagai persyaratan menuju perkawinan. 

d) Karakteristik perkawinan yang berhasil 

DeGenova dan Rice (2005) mencatat 12 karakteristik perkawinan 

yang berhasil, yaitu: komunikasi, saling menghormati, cinta 

persahabatan (companionship), spiritualitas, komitmen, afeksi, 

kemampuan untuk berhadapan dengan krisis dan stress, tanggung 

jawab, tidak egois, empati dan sensitivitas, kejujuran, kepercayaan, 

dan kesetiaan, serta adaptabilitas, fleksibilitas dan toleransi. 

PENYESUAIAN PERKAWINAN 

a) Pengertian Penyesuaian Perkawinan 

Penyesuaian perkawinan merupakan proses modifikasi, adaptasi, 

mengubah individu dan pola pasangan dalam berperilaku dan 

berinteraksi untuk mencapai kepuasan maksimal dalam hubungan 

perkawinan (DeGenova & Rice, 2005). Tahun pertama dan kedua 

perkawinan merupakan masa penyesuaian perkawinan (Hurlock, 

1980). Clinebell dan Clinebell (dalam Anjani & Suryanto, 2006) 

mengatakan bahwa krisis muncul saat pertama kali memasuki 

pernikahan karena tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa 

rawan.  

b) Permasalahan di Tahun Pertama Perkawinan 

Ditemukan masalah terkait keuangan sebanyak 42,3%, komunikasi 

21,2%, seks 19,8%, 19,7% kerabat, 16,7% teman, 15,3% anak, 13,2% 

rasa cemburu, 11,3% rekreasi (menghabiskan waktu libur bersama), 

minuman alkohol dan obat-obatan sebanyak 8,8% serta agama 

sebanyak 6,4% (oleh Storaasli & Markman, 1990, dalam DeGenova 

& Rice, 2005). Hurlock (1980) menyatakan empat pokok bagi 



 

kebahagiaan perkawinan yaitu penyesuaian terhadap pasangan, 

seksual, keuangan dan penyesuaian dengan keluarga pasangan. 

c) Tugas Penyesuaian Perkawinan 

DeGenova dan Rice (2005) menyatakan bahwa ada 12 area yang 

mencakup penyesuaian-penyesuaian yang harus dibuat dalam 

perkawinan, area ini disebut dengan tugas penyesuaian perkawinan, 

yaitu: 

Dukungan, kepuasan 

emosional 

Kepekaan, empati, kedekatan, dukungan 

emosional 

Penyesuaian seksual Pemenuhan kebutuhan seksual, ekspresi 

seksual, merencanakan kelahiran 

Kebiasaan Pribadi  

 

Menghilangkan/memodifikasi kebiasaan 

pribadi, berbagi tempat, waktu dan 

kepemilikan suatu barang. 

Peran gender  Peran: perolehan pendapatan, kesepakatan 

pembagian kerja dan perawatan anak. 

Materi, keuangan Memilih tempat tinggal, pendapatan dan 

pengelolaan uang. 

Pekerjaan, prestasi Pemilihan pekerjaan, penyesuaian jadwal 

dan kondisi tempat bekerja 

Kehidupan social Memilih dan menjalin pertemanan, 

kegiatan sosial 

Keluarga  Membangun hubungan kekerabatan 

dengan ipar, mertua, 

Komunikasi  Mengkomunikasikan ide, kecemasan, 

saling mendengarkan, berbicara dengan 

cara yang konstruktif 

Kekuasaan, 

pengambilan 

keputusan 

Memperoleh keseimbangan status, 

kerjasama dalam mengambil keputusan 

Pemecahan masalah, 

konflik  

Mengatasi konflik, pemecahan masalah, 

meminta bantuan jika diperlukan 

Moral, nilai, ideologi Menyesuaikan keyakinan, filosofi, 

ideologi pasangan 

 



 

d) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyesuaian Perkawinan 

- Faktor pendukung, yaitu keinginan untuk membahagiakan 

pasangan, memberikan perhatian-perhatian kecil, meluangkan 

waktu untuk keluarga, memiliki panggilan khusus atau membantu 

mengerjakan tugas rumah tangga, toleransi, keterbukaan, 

kepercayaan. 

- Faktor penghambat, yaitu tidak bisa menerima perubahan sifat dan 

kebiasaan pasangan, tidak berinisiatif, tidak saling menerima tugas-

tugas yang telah disepakati, campur tangan keluarga yang sangat 

kuat, serta bersikukuh pada pendapat dan pemikiran masing-

masing. 

Selain itu, (Dyer, 1983) menyatakan usia, agama, ras, pendidikan dan 

keluarga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi penyesuaian. 

KEHAMILAN DI LUAR NIKAH 

a) Kehamilan di luar nikah 

Kehamilan di luar nikah merupakan sebuah peristiwa kehamilan yang 

terjadi ketika pasangan (laki-laki dan perempuan) belum 

melangsungkan pernikahan, belum disahkan oleh lembaga 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga (Srijauhari, 2008). 

b) Perkawinan karena hamil di luar nikah 

Pernikahan karena hamil di luar nikah merupakan suatu bentuk ikatan 

hubungan, baik lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita 

yang disahkan oleh lembaga perkawinan dan disaksikan oleh 

beberapa orang saksi untuk membentuk rumah tangga dengan kondisi 

wanita telah hamil sebelum perkawinan tersebut dilakukan. 

 

 



 

c) Permasalahan pada perkawinan karena hamil di luar nikah 

Rice (1975) menyatakan beberapa masalah yaitu, ketidakmatangan 

emosional (immaturity), masa orangtua yang terlalu awal (early 

parenthood), keuangan, relasi seksual, aktivitas sosial dan 

persahabatan, cara mendidik anak, dan hubungan dengan keluarga 

pasangan. 

 

METODE PENELITIAN 

a) Metode Penelitian 

Metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan sampel secara 

purposive yang digunakan dalam penelitian ini. 

b) Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini ialah penyesuaian perkawinan pada mahasiswi 

yang menikah karena hamil di luar nikah. Penyesuaian perkawinan 

dapat diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan individu 

untuk mengenali dan membiasakan diri pada kehidupan perkawinan, 

yang mana dalam usaha tersebut ada proses adaptasi, modifikasi dan 

mengubah pola-pola yang tadinya bersifat individual menjadi pola-

pola perilaku berpasangan (DeGenova & Rice, 2005).  

c) Sumber data 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana 

gambaran proses penyesuaian mahasiswi yang menikah karena 

kehamilan di luar nikah, maka sumber data adalah mahasiswi dengan 

kriteria berikut: (1) Sudah menikah;  (2) Pernikahan disebabkan 

kehamilan di luar pernikahan; (3) Usia perkawinan tersebut antara 1 

hingga 2 tahun; (4) Aktif berkuliah; (5) Berusia 18 hingga 25 tahun; 

(6) Belum mandiri secara keuangan, belum berpenghasilan dan masih 



 

ditopang oleh orangtua. Sumber data juga didapat dari informan yaitu 

keluarga, kerabat dan sahabat. 

d) Teknik pengambilan data 

Teknik pengambilan data yang digunakan ialah wawancara dan 

observasi. 

e) Analisis data 

Ada beberapa tahap untuk menganalisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini (Sugiyono, 2005), yaitu: (a) Transkripsi; (b) Reduksi 

data; (c) Pemrosesan satuan, (d) Koding dan analisis. 

f) Uji keabsahan data 

Uji keasahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007), yaitu suami 

partisipan. Yang kedua ialah member check,  yang mana pemberi data 

menyepakati hasil penelitian (Sugiyono, 2010). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Subjek 1 

Aster (nama samaran) merupakan anak tunggal dan hidup dalam 

kondisi orangtua yang bercerai. Kedua orangtuanya kemudian menikah 

lagi dan membangun rumah tangga masing-masing. Dari sini muncul 

kebencian Aster pada figur ayahnya sebab hanya ibunya yang 

menanggung kehidupan Aster. Di sisi lain, ia tumbuh menjadi gadis yang 

mandiri, berkemauan keras dan disiplin. Sifat Aster yang demikian 

memengaruhi bentuk-bentuk penyesuaian yang ia lakukan dalam 

perkawinan. 

Permasalahan yang paling mencolok adalah hubungan dengan 

mertua, keuangan dan kebiasaan pribadi. Hubungan dengan mertua 



 

menjadi tidak harmonis karena kurangnya masa pengenalan ketika 

berpacaran. Untuk menekan pengeluaran, subjek mencari pekerjaan 

sebagai asisten mata kuliah atau menekan pengeluaran yang tidak 

penting. Masalah keuangan menjadi topik sensitif bagi subjek disebabkan 

oleh sikap tertutup dan hobi berjudi bola suaminya. Kebiasaan pribadi 

pasangan yang tidak menyenangkan hati dihadapi subjek dengan lebih 

banyak diam atau menghindar. Komitmen dan kehadiran anak menjadi 

faktor yang memengaruhi subjek untuk melalukan penyesuaian, 

sedangkan sikap tertutup (terutama keuangan) dan ikut campur dari 

orangtua tanpa adanya bantuan nasehat menjadi faktor penghambat. 

Subjek 2  

Perkawinan yang dijalani Lily (nama samaran), sedikit banyak 

mengubah rencana-rencana kehidupan yang sudah diatur oleh 

orangtuanya. Orangtuanya berharap ia menyelesaikan pendidikan terlebih 

dahulu dan tidak menjalin hubungan berpacaran selama kuliah. 

Ekspektasi ini pada kenyataannya belum mampu dipenuhinya karena Lily 

mengalami kehamilan di luar nikah. Hal ini lah yang kemudian 

mendatangkan kecemasan, rasa bersalah, tidak berguna, merasa 

mempermalukan keluarga, dan diiringi perasaaan tidak pantas. 

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul pada subjek, yang 

paling sering menimbulkan konflik ialah kebiasaan pribadi pasangan – 

merokok – dan penyesuaian seksual. Untuk menyesuaikan diri dengan 

kebiasaan rokok, subjek menetapkan syarat (kondisi) yaitu tidak merokok 

dalam rumah. Relasi seksual menjadi tugas yang sulit dipenuhi untuk 

subjek, dikarenakan perasaan bersalah karena telah melanggar norma 

masyarakat dan melanggar ekspektasi orangtua. Sharing setiap malam 

merupakan salah satu cara subjek untuk belajar terbuka dan membangun 



 

kedekatan emosional. Satu cara yang paling ampuh untuk meredakan 

amarah dan paling sering dilakukan adalah mengajak suaminya 

bersendagurau dengan menjahili atau mengajak bermain. Bercanda 

menjadi salah satu gejala yang khas, dari penyelesaian konflik pasangan 

muda.  

PEMBAHASAN 

Dengan merujuk kembali pada tujuan penelitian yaitu mengetahui apa 

saja yang dialami dan penyesuaian apa yang dilakukan mahasiswi pada 

perkawinan karena hamil di luar nikah, berikut merupakan ulasan dari 

kedua subjek. 

Menuju Perkawinan: Berangkat Dengan Ketidaksiapan 

Kedua subjek merupakan dua gadis yang tumbuh besar dengan 

membawa ekspektasi-ekspektasi yang besar pula dari lingkungan. 

Ekspektasi tersebut bahkan lahir dalam bentuk tuntutan yang harus 

dipenuhi – segera menamatkan pendidikan. Dengan kehamilan yang 

dialami kedua subjek, keputusan yang diambil ialah menjalani perkawinan 

tanpa kesiapan psikologis yang memadai.  

Memang dari segi fisiologis, subjek dikategorikan telah siap (tidak 

dapat diragukan), namun ada beberapa perangkat psikologis yang perlu 

diperhatikan. Menurut Walgito (2004), dibutuhkan keterampilan yang 

harus dipersiapkan seperti penyesuaian diri, sikap menerima apa adanya, 

saling memahami, memiliki tinjauan masa depan, kematangan sosial 

ekonomi yang mencakup kemampuan finansial. Senada dengan Badger 

(2005) yang menyatakan bahwa pasangan yang telah mampu memenuhi 

kebutuhan keluarga, memiliki komitmen jangka panjang, dan lepas dari 

kebergantungan pada orangtua dikatakan telah siap untuk menikah. 



 

Melihat kondisi kedua subjek yang masih berstatus mahasiswa, belum 

memiliki kesiapan perkawinan, maka tidak heran jika yang muncul dalam 

perkawinan adalah rasa bersalah, ketegangan psikologis, amarah, merasa 

menyesal dan kecewa.  

kagetnya karena prestasinya kan 

bagus kuliahnya, kok ya bikin 
aneh-aneh  

(subjek 1/Aster) 

Saya ingat masa lalu, saya 

pernah pelayanan kok tiba-tiba 
begini (subjek 2/Lily) 

Dari penuturan kedua subjek, tersirat keinginan untuk bisa kembali 

ke masa lalu, dan memperbaiki yang telah terjadi. 

Sering tapi cuma batin, nggak 

ta omongin. Kan nggak baik, 
ntar ditumpangtanganin setan 

kejadian beneran 

(Aster) 

Kalo bilang menyesali itu 

kadang yang lebih menonjolkan 
itu saya. Soalnya saya langsung 

sering bicara, saya tuh 

menyesal sekali dengan 
keadaan seperti ini 

(Lily) 

Kebiasaan Pasangan Memunculkan Permasalahan 

Kebiasaan adalah perilaku yang dibawa sejak kecil dan cenderung 

menetap hingga dewasa. Permasalahan perbedaan kebiasaan rupanya 

berdampak pada perkawinan kedua subjek. Pada Aster (subjek 1), 

kebiasaan suami yang gemar berjudi bola (belum bisa berpikir jangka 

panjang) membawa serentetan permasalahan baru, yaitu terpaksa 

meminjam uang untuk menutupi utang. Kebiasaan tersebut bukan hanya 

merugikan, namun juga menyebabkan ketidakstabilan pemasukan untuk 

membiayai kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain suami Aster memiliki 

kebiasaan terlambat (ngaret) dan suka tidur (molor). Hal ini sangat 

bertentangan dengan harapan Aster akan peran seorang suami. Untuk 

menyesuaikan dengan kondisi ini, Aster berusaha memajukan jadwal 

pertemuan dan mengingatkan suaminya dengan memberi nasehat. 



 

Pada Lily (Subjek 2) ditemukan sumber konflik berasal dari kebiasaan 

suami merokok dan gemar bermain playstation. Kebiasaan ini berdampak 

pada penyesuaian jadwal kuliah dan tertundanya penyelesaian tugas 

kuliah. Lily seringkali marah-marah dan mudah berganti suasana hati 

(mood). Namun bedanya, ada upaya yang dilakukan oleh suaminya untuk 

berkompromi dengan cara mengajukan kondisi “merokok hanya di luar 

rumah dan jika diajak teman”. Tindakan suaminya sedikit banyak mampu 

meredam dan mengurangi ketegangan akibat perilaku merokok. Disini 

dapat dilihat kontribusi pasangan dalam menyesuaikan diri. Salah satu 

faktor penghambat penyesuaian perkawinan ialah tidak bisa menerima 

kebiasaan pasangan dan memaksakan kehendak untuk merubah pasangan 

seperti yang diinginkan (Anjani & Suryanto, 2006). 

Hampir semua perkawinan akan mengalami kekagetan terhadap 

kebiasaan suami. Peneliti melihat faktor kebiasaan suami dari kedua 

subjek, masih sama-sama belum bisa meninggalkan “perilaku remaja” 

menuju perilaku layaknya pria dewasa. Hal ini disebabkan karena mereka 

masih berada pada tahap usia peralihan remaja akhir menuju dewasa awal 

(Ahmadi, dkk., 2005). Di satu sisi mereka lebih realistis dan tenang 

perasaanya, namun di sisi lain masih mempertahankan perilaku remaja. 

 

Karakter: Pola Didik Kami Berbeda 

Perbedaan pola didik yang diberikan orangtua memengaruhi cara 

subjek dalam menyesuaikan diri. Perbedaan tersebut jelas terlihat pada 

diri Aster. Ia tumbuh dalam keluarga pasca perceraian,  ibunya adalah 

seorang yang mandiri, pekerja keras dan disiplin. Sedangkan ayahnya 

tidak pernah berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan Aster. Hal ini 

menumbuhkan sikap dan persepsi negatif pada pria yang tidak bisa 



 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan sikap serta nilai yang 

dimilikinya tersebut, tidak mengherankan jika Aster geram kepada 

suaminya (AH) yang tidak bisa mengambil keputusan, dan masih 

bergantung secara emosional kepada orangtuanya. T.D Holman dan Dao 

Li (1997, dalam DeGenova & Rice, 2005) menyatakan bahwa individu 

yang belum mandiri secara emosional, masih mencari pemenuhan 

kebutuhan emosional dari orangtua sesungguhnya belum siap untuk 

memberikan dan memenuhi kebutuhan emosional pasangan. 

Berbeda dengan Lily dan suaminya yang berasal dari daerah yang 

sama, Papua. Kesamaan dalam meresponi permasalahan, menanggapi 

sesuatu hingga pola pikir yang serupa tidak berarti mereka lepas dari 

permasalahan. Keduanya sama-sama memiliki sikap yang keras hati dan 

teguh pada pendirian, dan ini menyebabkan pertengkaran semakin 

membesar diantara keduanya. 

 

Ekspektasi Akan Peran Ideal Seorang Suami 

Peran ideal yang diharapkan dapat dijalani oleh kepala rumah tangga, 

dalam hal ini ialah suami, menjadi persoalan yang tidak kalah pentingnya. 

Kedua subjek sangat berharap suaminya bisa segera menyelesaikan 

pendidikan, mandiri secara finansial, memegang tanggung jawab seperti 

suami-suami pada umumnya.  

Makanya kerja kuliah nggak 

dilanjutin yo wis (sudah) to 
kerja aja. 

(Aster) 

tapi saya mau kita punya 

penghasilan sendiri bukan 
terus bergantung pada 

orangtua. Nantinya iya kan 

pasti begitu tapi sekarang ini 
saya mau cepat-cepat, faktor 

pertama Lisa, kebutuhannya 

dia. 

(Lily) 

 



 

Dengan kondisi suami yang masih menempuh pendidikan, masih 

bergantung pada orangtua, padahal sudah harus berpikir jangka panjang 

bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan istri serta anaknya. Hal ini 

membuat Aster sangat geram ketika ekspektasi ini belum mampu 

dipenuhi, dan pada gilirannya menimbulkan sikap pesimis terhadap 

suaminya, padahal setiap manusia memiliki kebutuhan untuk diterima dan 

mendapatkan penghargaan, dikagumi dan dibanggakan oleh orang 

sekitarnya (R.A Bell, Daly, & Gonzales, 1987; J. Laurer & Laurer, 1985, 

dalam DeGenova & Rice, 2005). Individu yang merasa nyaman, merasa 

bangga dengan pencapaian yang dilakukan pasangan, membantu merasa 

rasa percaya diri dan harga diri pasangan serta memenuhi kebutuhan 

emosional mampu membangun yang memuaskan (R. A. Bell., dkk, 1987: 

J. Laurer & Laurer, 1985, dalam DeGenova & Rice, 2005). Dengan 

demikian, peneliti melihat belum muncul kepuasan emosional dalam 

perkawinan Aster. 

Berbeda dengan Lily. Ia menyadari kondisi studi suaminya yang 

terhambat, namun ia memberikan respon yang berbeda, yaitu dengan 

memberikan motivasi melalui cerita akan masa depan dan bersendagurau, 

tidak ingin menambah beban pikiran serta terus mengingatkan. 

sampai sekarang nggak 

dikerjain proposalnya. Aku 

tuh udah pesimis sebenarnya 

dia bisa lulus 
(Aster) 

Saya cuma kasih dukungan 

dalam hal bercanda.. 

memotivasi dia lewat cerita-

cerita masa depan. Ih kalo 
kakak sudah bekerja gitu sudah 

enak, sudah punya mobil, dan 

paling kalo sudah cerita begitu 
dia semangat 

(Lily) 

Aster melakukan upaya-upaya tertentu yang dianggap bisa menggapai 

ekspektasinya tersebut. Namun upaya tersebut lebih kepada dukungan 



 

instrumental semata, bukan kepada dukungan emosional. Apa yang 

dilakukannya merupakan syarat (kondisi) yang diciptakan agar 

ekspektasinya bisa tercapai. 

Pada Lily, ada sikap optimis serta dipermudah dengan tidak 

menanggung beban biaya anak. Ada bentuk-bentuk perhatian yang Lily 

berikan kepada suaminya untuk mendompleng semangat kerja, seperti 

memasak, inisiatif menawarkan diri untuk mengerjakan tugas kuliah milik 

suaminya, bahkan mengungkapkan cinta secara verbal (dengan kata-kata). 

Strategi Lily tersebut terbukti mampu mengangkat semangat suaminya 

untuk bisa menyelesaikan pendidikan. R. A. Bell., dkk (1987, dalam 

DeGenova & Rice, 2005) menyatakan bahwa afeksi yang ditunjukkan 

melalui bahasa verbal maupun fisik, sama  pentingnya untuk menunjang 

keberhasilan perkawinan. Afeksi fisik berupa pelukan, sentuhan sedangkan 

afeksi verbal ditunjukkan melalui kata-kata. 

Dengan demikian, dapat dilihat mengapa ada perbedaan respon antara 

Aster dan Lily, yaitu tingginya ekspektasi Aster kepada suami, bukan 

hanya karena faktor kebutuhan namun juga karena sikap pesimis yang 

dikembangkan. 

Keuangan: Kami Harus Mandiri 

Seperti yang sudah diungkap pada subpembahasan sebelumnya, 

kondisi perkawinan yang disertai dengan minimnya persiapan, salah 

satunya keuangan, membuat kedua subjek harus memutar otak dan 

mencari strategi pengelolaan keuangan yang baik. Storaasli dan Markman 

(1990, dalam DeGenova & Rice, 2005) menempatkan persoalan keuangan 

sebagai masalah yang paling tinggi prosentasinya pada tahun pertama 

perkawinan. Pada penelitian ini, didapati perbedaan sumber pemasukan, 



 

perbedaan biaya yang harus ditanggung dan cara pengelolaan menjadikan 

cara penyesuaian kedua subjek pun berbeda.  

Aster menerima pemasukan dari orangtuanya dan juga suaminya, 

namun itu semua tidak cukup karena ia pun harus memikirkan biaya masa 

depan anak. Di samping itu, kebiasaan suami yang gemar berjudi bola 

menyebabkan Aster harus merelakan barang-barangnya digadaikan demi 

melunasi utang tersebut. Kondisi ini mendatangkan praduga kepada suami, 

sehingga ia mengembangkan sikap tertutup mengenai keuangan kepada 

suaminya. Akibatnya, Aster bukan hanya menemui kendala dalam hal 

keuangan, namun juga kendala dalam berkomunikasi.  

Di sisi lain, peneliti melihat adanya beban ganda yang harus 

ditanggung suami Aster (AH). AH bekerja membantu usaha keluarganya 

yaitu berjualan makanan. Hal ini membuat AH harus berbagi fokus antara 

memenuhi kebutuhan keluarga (ayah dan ibunya) juga menyejahterakan 

hidup anak serta istrinya. Kondisi seperti ini membuat Aster tidak bisa 

mengharapkan suami sepenuhnya, ia pun harus berkontribusi mencari cara 

untuk menstabilkan keuangan. Mencari uang tambahan dengan bekerja 

sebagai asisten mata kuliah adalah jalan keluar yang ia lakukan untuk 

menutupi beberapa anggaran. 

Pada Lily, ia tidak menanggung beban biaya putrinya. Hal ini 

memengaruhi jumlah pengeluaran dan cara pengelolaan keuangan. Adapun 

yang menjadi persoalan keuangan pada Lily, lebih kepada sikap 

enggannya untuk menggunakan uang milik suaminya. Peneliti melihat, 

masih ada sikap “sendiri” artinya belum muncul sikap “milik kita 

bersama”, baik dalam kepemilikan barang maupun pengelolaan keuangan. 

Hal ini sempat mejadi masalah, namun upaya aktif dari suami untuk 

meyakinkan dirinya membuat ia berusaha menyesuaikan diri pada kedaan 



 

berbagi dan menggunakan semuanya bersama. Strategi yang diterapkan 

ialah menggabungkan uang miliknya dan suaminya lalu memprioritaskan 

kebutuhan primer, seperti bahan makanan (beras, telur). Dengan demikian 

pada saat kehabisan uang, ia tidak perlu khawatir karena memiliki 

persediaan bahan makanan.  

 

Ketegangan Dalam Keluarga 

Kebanyakan perkawinan di Indonesia masih melibatkan pengambilan 

keputusan dari orangtua. Masa perkenalan selama berpacaran ternyata 

memengaruhi kedalaman komunikasi dan kedekatan interaksi antara 

mertua dan ipar. Hal ini juga berlaku pada perkawinan yang dijalani kedua 

subjek. 

Pada pengalaman Aster, ia belum pernah diajak berkenalan kepada 

keluarga suaminya. Ia menduga perbedaan etnis dan status ekonomi di 

antara keduanya menjadi alasan suaminya tidak memperkenalkan dirinya. 

Kondisi semacam ini membuat aster kesulitan memenangkan hati dan 

menarik perhatian dari ibu mertua. Sedangkan pada Lily, ia sengaja 

menyembunyikan hubungannya dari orangtua, karena orangtuanya 

melarang ia untuk berpacaran selama duduk di bangku perkuliahan dengan 

alasan agar berkonsentrasi. 

 

dapat pacar Jawa, dia juga 

nggak mau aku kenal sama 
keluarganya atau gimana 

(Aster) 

jalan saja tanpa orangtua tau 

(Lily) 

Kondisi yang demikian mendatangkan respon yang berbeda-beda pada 

keluarga kedua belah pihak. Pada pengalaman Aster, betapa sulitnya untuk 

bisa melebur dengan ibu mertua. Hal ini dikarenakan kejengkelan Aster 



 

akan sikap ibu mertuanya yang tidak memperbolehkan suaminya (AH) 

untuk meninggalkan bangku kuliah dan bekerja. Ia merasa sudah 

seharusnya AH menanggung beban keluarga (istri serta anak) dan bukan 

lagi bertanggungjawab kepada ibu dan ayahnya. Permasalahan ini 

berujung kepada hubungan yang kurang harmonis, Peneliti menyimpulkan 

bahwa Aster masih mengalami kendala dalam menjalin hubungan dengan 

mertua. 

Di satu sisi, peneliti melihat adanya kesamaan karakter pada Aster dan 

ibu mertuanya, yaitu cenderung mendominasi. Hal ini memunculkan 

konflik ketika mereka bertemu, bahkan dalam pembicaraan, keduanya 

memiliki perbedaan pendapat dan pandangan. Duvall dan Komorovsky 

(dalam Dyer, 1983) menyatakan bahwa penyesuaian keluarga pasangan 

lebih memengaruhi wanita daripada pria. Ibu mertua dan kakak ipar lebih 

cenderung sebagai masalah dalam ketidakcocokan daripada bapak mertua 

dan abang ipar. Hal yang sama berlaku pada AH. Ibu Aster memiliki sikap 

yang negatif kepada AH, persis seperti sikap Aster yang geram karena AH 

belum memiliki penghasilan yang memadai. 

Sebaliknya, Lily merasa sangat bahagia mengetahui respon orangtua 

yang bersedia menerimanya menjadi bagian dari keluarga, bahkan 

mengasuh putri mereka selama ia menyelesaikan pendidikan. Hal ini 

membuat Lily berupaya menjalin komunikasi yang erat, dengan cara 

mengirimkan sms atau menelepon untuk menanyakan kabar. Upaya 

tersebut dilakukan sebagai bentuk terimakasihnya dan berusaha menjadi 

bagian dari keluarga.  

Peneliti melihat adanya proses penerimaan yang dilalui oleh orangtua 

Lily maupun keluarga pasangan. Pada awalnya muncul penolakan disertai 

dengan amarah, namun berganti dengan penerimaan positif serta 



 

komunikasi yang diusahakan oleh kedua orangtua. Tidak hanya itu, 

peneliti juga melihat adanya ketersediaan bantuan yang diberikan oleh 

orangtua, seperti nasehat, motivasi, dan menyediakan waktu untuk 

mendengarkan cerita anak. Tindakan seperti ini mempermudah Lily dalam 

melakukan penyesuaian. 

Bisa dilihat adanya perbedaan respon yang diberikan oleh orangtua 

pada kedua subjek. Pada Aster, ia benar-benar dilepas untuk hidup 

mandiri. Sedangkan pada Lily ia masih diberikan bimbingan dan arahan. 

mamaku protes mulu kok. 
Suamimu tuh loh kapan 

kerjanya lebih baik, tapi 

kaya nggak ada hubungan 

baik sama dia 
(Aster) 

Malah saya heran, bapanya saya 
kok lebih sering telponan sama kak 

SE, cerita menyangkut bola. 

Padahal dulunya tidak begitu, 

karena kejadian itu to, tapi lama 
kelamaan jadi sering beli pulsa 

buat kak SE 

(Lily) 

 

Pemenuhan Kebutuhan Seksual: Saya belum Bisa 

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan fisiologis dan sifatnya 

mendasar dalam hirarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan ini setara dengan 

kebutuhan makan dan minum, oleh sebab itu pemenuhannya pun menjadi 

prioritas sebelum pemenuhan kebutuhan lainnya. Hal ini disadari 

sepenuhnya oleh kedua subjek, namun ada beberapa keterbatasan dalam 

proses pemenuhannya. 

Pada Aster, kesibukan kuliah dan tanggung jawab untuk mengasuh 

anak menyebabkan kendala dalam pemenuhan kebutuhan seksual. 

Beardsley dan Sanford (1994, dalam Anjani & Suryanto, 2006) 

menyatakan bahwa pasangan suami istri yang telah memiliki anak akan 

lebih mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sehingga tidak lagi 

memiliki waktu untuk bersama dengan pasangan Kecemasan tentang anak 



 

akan membelokkan perhatian istri dari seks mungkin karena kelelelahan. 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa kehadiran anak di tahun 

pertama memengaruhi tertundanya penyesuaian seksual pada perkawinan 

karena hamil di luar nikah. 

Berbeda dengan pengalaman Lily, rasa bersalah yang masih 

menghantuinya akibat telah melanggar norma masyarakat serta melanggar 

ekspektasi orangtua memunculkan penolakan terhadap ajakan 

berhubungan seksual. Permasalahan ini sempat menjadi sumber konflik 

yang hebat antara Lily dan suaminya, namun ada proses penyesuaian yang 

Lily lakukan, yaitu dengan memberi pengertian serta menetapkan jadwal 

khusus. 

Sesungguhnya masalah pemenuhan kebutuhan biologis tersebut juga 

sudah disinggung oleh Hurlock (1980). Ia menyatakan bahwa penyesuaian 

seksual bagi wanita cenderung lebih sulit untuk mengakhirinya secara 

memuaskan. Ada beberapa alasan, diantaranya karena sejak kecil wanita 

diajari untuk menutupi dan menekan gejolak seksualnya, tidak seperti pada 

pria. 

Dengan demikian, kedua subjek memiliki permasalahan yang berbeda 

terkait pemenuhan kebutuhan seksual, Lily dengan rasa bersalahnya dan 

Aster dengan keterbatasan waktu serta jarak. Upaya penyesuaian yang 

dilakukan Lily yaitu menetapkan jadwal sedangkan pada Aster tidak 

membuat jadwal khusus dan lebih disesuaikan dengan kondisi masing-

masing. 

Penghayatan Akan Peran Istri 

Kedua subjek telah berganti status menjadi seorang ibu rumah tangga, 

tentu dengan kewajiban dan peran-peran yang harus mereka jalani, entah 



 

dengan persiapan yang baik ataupun tidak. Kedua subjek menunjukkan 

penghayatan akan peran istri dalam bentuk dan cara yang berbeda. 

Lily sangat menikmati keberadaan dan perannya sebagai istri. 

Pekerjaan rumah tangga dijalaninya sebagai bentuk pengabdian dan 

tanggung jawab kepada suami dengan kerelaan dan sukacita, tanpa disuruh 

atau diajari terlebih dahulu. Hal ini sudah ia lakukan bahkan sebelum 

mereka resmi menikah. Peneliti menyimpulkan ada penghayatan yang 

mendalam akan tugas dan peran sebagai seorang istri. Hal ini pula yang 

membuat suaminya tergerak untuk membantu Lily dalam mengerjakan 

tugas rumah tangga tanpa diminta oleh Lily, seperti mencuci dan memasak 

bersama. 

Berbeda dengan Aster, yang tidak tinggal dengan suami dalam satu 

rumah. Adapun peran-peran yang ia jalani sebagai seorang istri juga 

mampu dilakoni oleh suaminya. Hal ini berlangsung jika mereka pulang ke 

Pati. Di samping karakter Aster yang cenderung keras, menyebabkan 

adanya keseimbangan dalam penyelesaian pekerjaan rumah tangga. 

DeGenova dan Rice (2005) menyatakan bahwa hubungan yang berhasil 

berdasar kepada rasa tolong menolong dan tidak mementingkan diri 

sendiri. 

Di samping itu, peneliti juga melihat adanya kesamaan pada kedua 

subjek terkait bagaimana mereka menghayati posisinya dalam 

pengambilan keputusan. Keduanya sama-sama menghormati keberadaan 

suami sebagai kepala keluarga dalam mengambil keputusan. Berdiskusi 

merupakan cara yang dilakukan oleh kedua subjek ketika hendak 

mengambil suatu keputusan terutama terkait masa depan anak. Akan tetapi 

peneliti melihat ada sedikit perbedaan pada pengalaman Aster, yaitu pola 



 

didik orangtua yang memengaruhi cara ia menempatkan diri sebagai 

seorang wanita yang punya porsi besar dalam pengambilan keputusan. 

Pokoknya kalo menyangkut anak 

pasti sharing. Kita harus sepakat 

(Aster) 

jadi kalo ada masalah saya 

bilang kakak saya begini begini 

menurut kakak bagaimana 
(Lily) 

Kesiapan Menjalani Peran Ibu 

Menurut L. H. Golstein, dkk., (dalam DeGenova & Rice, 2005), masa 

orangtua (setelah kelahiran anak pertama) merupakan masa transisi yang 

menimbulkan perubahan dalam tanggung jawab dan rutinitas. Kesiapan 

menjadi dan menjalani peran ibu termasuk belajar mengasuh anak, dan 

beradaptasi pada ritme tidur bayi menjadi tugas yang harus dijalani oleh 

kedua subjek 

Aster menyadari tanggungjawabnya secara penuh dan menghayati 

peran sebagai ibu dengan sangat baik. Sayangnya ia kurang mendapatkan 

dukungan emosional dari keluarga. Hal ini mendatangkan 

ketidaknyamanan dan kelelahan batin dalam mengasuh putrinya. Menurut 

L. H. Golstein, dkk., (dalam DeGenova & Rice, 2005), Ibu yang menerima 

dukungan positif dari suami dan keluarga lebih sehat secara mental dan 

fisik daripada mereka yang tidak menerimanya. 

Peneliti melihat ada keterkaitan antara latar belakang keluarga serta 

latar belakang pendidikan terhadap gaya pengasuhan Aster. Pertama, Aster 

pernah mengalami perpecahan semasa remaja akibat perceraian orangtua. 

Kejadian tersebut mengakibatkan rasa benci dan ketidakharmonisan Aster 

dengan ayahnya. Dengan adanya peristiwa itu, mendorong dirinya untuk 

selalu mengupayakan yang terbaik dan tidak berharap putrinya mengalami 

kejadian serupa dengannya. Kedua, latar belakang pendidikan psikologi 

yang ditempuhnya mendorong dirinya melek akan proses tumbuh kembang 



 

putrinya. Hal ini dibuktikan dengan kewaspadaanya akan efek negatif 

penggunaan jasa babysitter dan pengetahuannya akan tahap-tahap 

perkembangan balita. Ia juga mengajari putrinya toilet training, bahasa 

dan bernyanyi sejak usia 2 tahun. 

Beda cerita dengan Lily, putrinya yang sejak berumur 3 hari sudah 

dibawa ke Papua bersama ibu mertua menimbulkan dampak negatif 

maupun positif. Di satu sisi, ia memiliki kesempatan lebih banyak untuk 

menyesuaikan diri dengan suami dan lebih berkonsentrasi pada 

perkuliahan. Namun di sisi lain, Lily kehilangan kesempatan untuk 

menyaksikan proses tumbuh kembang putrinya, bahkan tidak terlibat 

langsung dalam pertumbuhan 2 tahun pertama putrinya. Akibatnya ia 

mengalami kendala ketika berhadapan langsung dengan putrinya, dan 

diperlukan proses adaptasi lebih banyak. 

 

Penyelesaian Konflik: Saya Ajak Bercanda 

Konflik yang dirasakan kedua subjek bisa muncul dari berbagai 

sumber dan dengan berbagai bentuk. Kedua subjek menunjukkan cara 

yang berbeda dalam menyelesaikan konflik.  

Pada Aster, konflik yang sedang terjadi tidak bisa diredakan dengan 

bantuan orang lain, namun harus berasal dari kesadaran diri sendiri. 

Sedangkan pada Lily, mengajak suami untuk bersenda gurau merupakan 

strategi ampuh untuk meredakan amarah ketika berkonflik. 

Peneliti juga melihat upaya yang dilakukan oleh suami dari kedua 

subjek untuk menyelesaikan konflik. Pada suami Aster dan suami Lily, 

keduanya sama-sama menghindar dan menunggu waktu yang tepat untuk 

berbicara. Hal ini dilakukan karena Aster dan Lily cenderung meledak-

ledak emosinya. Namun ada perbedaan pada pengalaman Lily, suaminya 



 

kerap mengingatkan Lily dengan membacakan ayat-ayat kitab Nasrani dan 

membelikan makanan ringan kesukaan istrinya. 

Di sisi lain, kedua subjek menunjukkan proses perubahan sikap dan 

pola pikir. Keduanya sama-sama belajar untuk mengalah dan meminta 

maaf. Sesuai dengan fase perkembangannya, kedua subjek menunjukkan 

perubahan-perubahan khas remaja akhir: lebih tenang perasaannya, 

berpikir realistis sehingga mampu memecahkan masalah, mampu 

merencanakan dan membuat alternatif serta bertanggungjawab atas segala 

sesuatu yang telah diputuskan (Mappiare, 1982). 

 

Kehidupan Sosial 

Kedua subjek menyadari betapa pentingnya membatasi pergaulan 

untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tidak terlalu sering 

menghabiskan waktu dengan dunia maya (facebook), serta lebih banyak 

menghabiskan waktu bersama suami daripada sahabat merupakan cara 

subjek untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga.  

Partisipasi lingkungan sosial juga menjadi faktor yang mempermudah 

proses Lily untuk beradaptasi pada perkawinan. Dengan menjalin 

pertemanan, mengundang kerabat berkunjung ke rumah menjadi cara Lily 

untuk menghilangkan stress dan mereduksi ketegangan yang dialami. 

Dengan kreatif, ia mencari cara untuk mereduksi, menghilangkan segala 

macam stress yang timbul. Hal ini dilakukan Lily agar tidak teralienasi 

dari perkumpulan etnis Papua. Berbeda dengan Aster yang jarang 

berkumpul dengan sahabat dan lebih sering menghabiskan waktu bersama 

anak serta suaminya. 

Keduanya memiliki perbedaan dalam mempersepsikan status 

perkawinan di depan kerabat dan teman. Aster menilai bahwa seseorang 



 

yang sudah menikah tidak baik untuk menjalin pertemanan yang dekat 

dengan lawan jenis. Sementara Lily, menilai dirinya sebagai seseorang 

yang masih muda, perlu menikmati masa mudanya. 

Konflik tentang kemunculan orang ketiga pernah dirasakan oleh kedua 

subjek. Namun keduanya menunjukkan rasa percaya dan selalu berpikir 

positif kepada suaminya. 

 

Membangun Kedekatan Emosional: Keintiman 

Sebagai pasangan muda, kedua subjek memiliki cara yang berbeda 

untuk membangun kedekatan emosional. Peneliti melihat ada upaya yang 

dilakukan Lily untuk mendekatkan diri secara emosional kepada 

suaminya. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pekerjan bersama-

sama, berusaha memiliki waktu berkualitas (quality time) dan 

membiasakan sikap yang terbuka. Setiap malam ia menyediakan dan 

mengusahakan waktu untuk sharing bersama suaminya. Tindakan ini 

melahirkan kedekatan, keintiman, empati dan saling membutuhkan satu 

sama lain. 

Pada Aster, kekecewaan akan sikap suaminya membuat ia tertutup dan 

lebih banyak menyimpan segala sesuatu sendiri. DeGenova dan Rice 

(2005) menyatakan bahwa perkawinan yang berhasil terjadi ketika 

pasangan dapat mengkomunikasikan ide, kecemasan, perasaan, sikap dan 

keyakinannya. Dengan demikian peneliti menyimpulkan ada kendala pada 

rumah tangga Aster dalam membangun kedekatan emosional kepada 

suaminya. 

Kedekatan emosional juga berkaitan bagaimana istri menunjukkan 

empati dan sensitivitas. Empati merujuk kepada kemampuan untuk 

mengidentifikasi pikiran, perasaan dan sikap yang ditunjukkan dari orang 



 

lain, dalam hal ini suami (Wampler & Powell, 1982, dalam DeGenova & 

Rice, 2005). Dari kedua subjek, dapat dilihat adanya perbedaan sikap 

untuk membangun kedekatan emosional. Aster yang sudah pesimis dan 

kecewa menyebabkan belum ada upaya untuk membangun kedekatan 

emosional. Lily, dengan sikap optimisme dan harapan yang besar 

melahirkan upaya-upaya dalam bentuk dukungan kepada suami. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedua subjek berhasil 

melakukan penyesuaian positif meski belum berjalan maksimal. Hal ini 

dikarenakan upaya penyesuaian yang dilakukan masih menimbulkan 

dampak stress dan didapati beberapa kendala,  di antaranya: 

1. Ekspektasi lingkungan yang ditujukan kepada kedua subjek untuk 

menyelesaikan pendidikan belum tercapai karena kehamilan di luar 

nikah. Hal ini membawa subjek kepada perasaan bersalah, ketegangan 

psikologis, amarah, merasa menyesal dan kecewa.  

2. Pemenuhan kebutuhan seksual menjadi masalah yang yang sulit 

disesuaikan bagi subjek. Ini disebabkan karena adanya perasaaan 

bersalah akibat melanggar norma masyarakat serta melanggar 

ekspektasi dari orangtua. Di sisi lain, aktivitas perkuliahan yang padat 

dan kehadiran anak di tahun pertama memengaruhi tertundanya 

penyesuaian seksual dan mengalihkan perhatian istri akan seks. 

Penetapan jadwal menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 

3. Kesulitan menyesuaikan diri dalam hal keuangan disebabkan oleh 

adanya tanggung jawab ganda dari pihak suami untuk memenuhi 

kebutuhan istri dan anaknya, namun sekaligus masih harus menanggung 



 

kebutuhan keluarganya (ayah dan ibu).  Di samping itu, kebiasaan 

suami yang gemar berjudi bola memunculkan sikap tertutup dan 

praduga kepada suami, hingga menimbulkan masalah komunikasi. 

Menggabungkan uang serta bekerja menjadi cara subjek untuk 

menyesuaikan pada kondisi keuangan. 

4. Ekspektasi subjek kepada suami berkaitan dengan peran ideal yang 

seharusnya bisa dijalani oleh suami seperti kebanyakan suami lainnya 

tidak didapati dalam perkawinan. Ini disebabkan karena kebiasaan 

pasangan yang masih mempertahankan “perilaku remaja” seperti 

bermain game serta perilaku suami yang belum mampu mengambil 

keputusan secara mandiri. 

5. Masa perkenalan selama berpacaran memengaruhi kedalaman 

komunikasi dan kedekatan interaksi antara mertua-menantu. Ini 

menentukan seberapa erat hubungan antara istri dengan keluarga 

pasangan. 

6. Pentingnya partisipasi aktif dan penerimaan positif dari orangtua, 

dengan memberikan nasehat, perhatian, kasih sayang dan pemberian 

informasi maupun proses pengambilan keputusan dalam perkawinan. 

Hal  ini memberikan dampak positif bagi subjek dalam hal menjalin 

relasi yang harmonis maupun dalam menyesuaikan diri pada kehidupan 

perkawinan. 

7. Peran aktif dari orangtua juga sangat diperlukan untuk mempersiapkan 

mahasiswi dalam menjalani peran ibu. Anak yang tidak diasuh secara 

langsung oleh ibu berakibat kepada sulitnya menjalin kelekatan dengan 

sang anak. Sedangkan anak yang diasuh oleh ibu secara langsung, 

mendorong sang ibu untuk beradaptasi dengan peran dan tugas-tugasnya 

sebagai ibu. 



 

8. Bercanda dan bersenda gurau merupakan strategi yang efektif untuk 

meredakan amarah dan menyelesaikan konflik. 

9. Keintiman, kedekatan dan kepekaan terhadap pasangan diciptakan 

dengan cara menghabiskan waktu dan melakukan aktivitas bersama-

sama (memiliki waktu yang berkualitas dengan pasangan). 

10. Diperlukan upaya dari suami untuk saling bekerjasama dan tolong 

menolong, dengan demikian penyesuaian perkawinan dapat terjadi jika 

ada hubungan timbal balik dan ketersalingan yang baik. 

11. Mengembangkan komitmen, optimisme, mengerjakan tugas rumah 

tangga dan memberikan perhatian khusus serta membantu 

menyelesaikan tugas, menjadi cara subjek untuk menunjukkan 

dukungan emosional dan membangun semangat kepada suami. 

SARAN 

Saran yang dapat peneliti berikan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi mahasiswi yang menikah karena hamil di luar nikah, belajar 

terbuka kepada pasangan, mengelola dan menyalurkan emosi dengan 

tepat, dan berkomitmen. 

2. Orangtua sebagai figur kelekatan anak hendaknya dapat 

mendampingi dan memberikan bantuan: logistik, keuangan, nasehat 

dan saran, serta waktu untuk mendengarkan curahan hati anak. 

3. Bagi Universitas, Fakultas dan Organisasi kemahasiswaan yang 

bergerak di bidang pengabdian sosial, menyediakan biro konsultasi, 

terapi kelompok untuk mahasisiwi (sebagai ibu muda), meningkatkan 

dan memperluas peran wali studi untuk pengembangan diri 

mahasiswa. 

4. Bagi instansi, lembaga pemerintahan, dan gereja dapat memberikan 

edukasi seks dan gaya pacaran yang sehat, menyediakan program 



 

keluarga berencana (KB) yang mudah di akses oleh masyarakat, 

menyediakan jasa layanan konsultasi perkawinan, serta mengadakan 

ret-ret bagi pasangan suami istri muda, guna meningkatkan 

keharmonisan perkawinan. 

5. Untuk penelitian selanjutnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian perkawinan belum 

berjalan maksimal disebabkan beberapa hal seperti kesiapan 

perkawinan, lamanya waktu pacaran, adanya perbedaan pola didik, 

latar belakang pola asuh orangtua, latar belakang budaya, dan status 

sosial ekonomi. Peneliti merekomendasikan beberapa faktor tersebut 

untuk dicari hubungan atau pengaruhnya pada penyesuaian 

perkawinan secara spesifik dan lebih mendalam. Peneliti juga 

merekomendasikan coping stress dan manajemen konflik pada 

perkawinan yang disebabkan hamil di luar nikah untuk diteliti di 

kemudian hari. Di samping itu perlu dirancangkan lembar observasi 

secara terstruktur untuk melihat bagaimana gambaran penyesuaian 

perkawinan secara utuh. 
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