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Latar Belakang 

 Perkawinan yang merupakan puncak dari hubungan intim antar 

jenis, dapat diartikan secara sederhana sebagai persatuan dua pribadi 

yang berbeda.Dalam perkawinan kedua belah pihak saling membagi 

pengalaman dan perasaan serta pikiran (Walgito, 2004).Melalui 

perkawinan disadari atau tidak seseorang telah memperoleh 

keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis maupun secara 

sosial.Perkawinan memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang 

mengharuskan pasangan suami istri dengan latar belakang berbeda 

dituntut untuk saling menyesuaikan diri dan bekerjasama demi 

tercapainya suatu tujuan perkawinan. Dalam Undang-Undang 

Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam Walgito, 

2004). 

 Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 bahwa 

perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (Hadikusuma dalam 

Nugraheni, 2005). Papalia, Olds dan Feldman (1998) menyatakan 

bahwa masa remaja dimulai pada usia 12 atau 13 tahun sampai dengan 

akhir usia 22 tahun. Masa remaja ini terbagi menjadi tiga periode yaitu 

periode remaja awal (12-16 tahun), remaja tengah (16-18 tahun) dan 

remaja akhir (18-22 tahun). Pada usia tersebut remaja memiliki tugas 

perkembangan yang berbeda dengan orang dewasa. Tugas 

perkembangan pada masa remaja menurut Havighrust (dalam Santrock, 

2003) adalah mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan 
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teman sebaya dari kedua jenis kelamin, mencapai peranan sosial 

sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik sendiri dan 

menggunakan secara efektif, mencapai kebebasan emosional, mencapai 

jaminan kebebasan ekonomi, menyiapkan lapangan pekerjaan, 

menyiapkan kehidupan berkeluarga, mengembangkan ketrampilan 

intelektual, mencapai tingkah laku sosial yang bertanggung jawab, 

memperoleh nilai-nilai sebagai pedoman hidup. Dari tugas 

perkembangan tersebut jelas bahwa menikah bukan merupakan tugas 

perkembangan pada masa remaja. 

 Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai pernikahan 

yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun (“Early 

Marriage: Child Spouses”, 2001). Fenomena perkawinan diusia remaja 

sering disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri, dan 

faktor orang tua (Puspitasari, 2006).Salah satu faktor yang berasal dari 

diri sendiri seperti adanya rasa keingintahuan yang begitu besar 

terhadap seks, sehingga mereka melakukan hubungan seks sebelum 

menikah dan menyebabkan remaja hamil. Perkawinan menjadi solusi 

untuk menyelamatkan nama baik keluarga, mereka cenderung 

menganggap perkawinan sebagai kebahagiaan karena akrhirnya mereka 

dapat bersatu dengan pasangannya (Puspitasari, 2006). 

 Wanita yang menikah di usia remaja  mengalami dampak yang 

lebih besar dibandingkan laki-laki yang menikah di usia remaja, hal ini 

berkaitan dengan berbagai bentuk kesiapan yang harus dipersiapkan 

wanita yang menikah muda (Papalia, Olds dan Feldman, 1998). 

Kesiapan secara fisik merupakan salah satu faktor yang harus 

diperhatikan pada wanita yang menikah muda karena hal ini berkaitan 

dengan kehamilan dan proses melahirkan, secara fisik tubuh mereka 
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belum siap untuk melahirkan karena tulang panggul mereka yang masih 

kecil sehingga membahayakan proses persalinan.  

 Individu yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan 

perkawinan akan lebih mudah menerima dan menjalani segala 

konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan (Landis & 

Landis, 1963). Kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa 

permasalahan yang terjadi akibat ketidaksiapan menghadapi 

perkawinan, baik sosial-ekonomi, psikologis maupun 

fisiologis.Konsekuensi sosial-ekonomi yang paling menonjol dari 

masalah kehamilansebelum menikah adalah terputusnya atau 

tertundanya pendidikan, meningkatkan ketergantungan finansial pada 

orangtua, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan 

dan kesulitan memenuhi ekonomi secara mandiri (Khisbiyah, 1994). 

 Konsekuensi psikologis kehamilan sebelum menikah yang 

paling nampak pada wanita, dengan kondisi perut yang semakin 

membesar sehingga menyebabkan penampilan mereka berubah adalah 

memlih untuk mengabaikan, ada yang mengurung diri di rumah, namun 

ada juga yang tertekan hingga muncul keinginan untuk bunuh diri 

(Sampoerno dalam Ngantung, 2012). Stres yang timbul akibat 

kehamilan tidak diinginkan mempengaruhi kesehatan janin 

(DeGenova& Rice, 2005).Konsekuensi psikologis lainnya ialah 

kematangan emosi yang merupakan salah satu faktor kesiapan 

perkawinan (Holman & Dao Li dalam DeGenova& Rice, 2005). Hal ini 

dapat mempengaruhi cara mengasuh anak, merespon permasalahan dan 

menghadapi masa badai di awal perkawinan (DeGenova& Rice, 2005). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Furstenber 

(dalam Santhany, 2011), perkawinan yang diawali dengan adanya 
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kehamilan pada umumnya menunjukkan kegagalan dalam penyesuaian 

perkawinan dan cenderung tidak langgeng.Selanjutnya Sauber dan 

Corngan (dalam Santhany, 2011) mengungkapkan penelitian bahwa 

setengah dari wanita yang hamil sebelum menikah gagal menjalani 

kehidupan perkawinan dengan suaminya dalam waktu lebih dari 5 

tahun. Berkaitan dengan usia saat menikah Lewiss dan Spanier (dalam 

Santhany, 2011), mengatakan bahwa kematangan seseorang 

mempengaruhi kepuasan perkawinan yang dirasakannya. 

 Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastiah 

(dalam Santhany, 2011) menyatakan bahwa istri remaja yang menikah 

karena hamil di luar nikah tidak memperoleh kepuasan dalam 

perkawinan, terutama di tahun pertama kehidupan perkawinan.Sanders 

(2010) mengungkapkan bahwa kepuasan pernikahan pada wanita lebih 

rendah bila dibandingkan dengan pria. Di sisi lain hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mathews (2002), sebesar 77.1% responden pria merasa 

puas dengan pernikahannya sedangkan pada wanita hanya sebesar 

60.7%.Ketidakadilan dalam pembagian tugas rumah tangga, peran 

wanita sebagai care taker utama pada anak juga memicu ketidakpuasan 

dalam pernikahan (Twenge, Campbell & Foster, 2003). 

 Perkawinan usia remaja yang disebabkan karena hamil sebelum 

menikah dalam arti perkawinan yang tidak direncanakan sering 

mengalami permasalahan khususnya dalam penyesuaian perkawinan 

yang menuntut mereka untuk saling memenuhi kebutuhan diri mereka 

maupun pasangan. Sifat-sifat remaja seperti emosi yang tidak stabil, 

belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan 

konflik, serta belum mempunyai pemikiran yang matang mengenai 

masa depan, hal tersebut dapat menjadi faktor pemicu munculnya 
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konflik dalam rumah tangga (Hurlock, 2002). Sejalan dengan pendapat 

Hall (dalam Santrock, 2007), masa remaja merupakan masa pergolakan 

yang dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati. Pergolakan 

yang terjadi selama masa remaja dapat berpengaruh pada interaksi yang 

terjalin dengan orang lain, terutama dengan pasangan bila remaja 

tersebut sudah menikah. 

Penyesuaian menjadi hal yang penting dalam sebuah 

perkawinan dan akan berdampak pada keberhasilan serta keharmonisan 

rumah tangga (Anjani&Suryanto, 2006) juga menghindari persoalan-

persoalan dalam ranah yang lebih luas lagi, yaitu masalah sosial. 

Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

adanya kepuasan hidup perkawinan, mencegah kekecewaan dan 

perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk 

menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan 

kehidupan lain di luar rumah tangga (Hurlock, 2002). 

Penyesuaian perkawinan dapat diartikan sebagai proses 

modifikasi, adaptasi, mengubah individu dan pola pasangan dalam 

berperilaku dan berinteraksi untuk mencapai kepuasan maksimal dalam 

hubungan perkawinan (DeGenova& Rice, 2005). Hal tersebut harus 

mampu dilakukan oleh masing-masing pasangan, karena sering terjadi 

apa yang diidealkan pada saat pacaran ternyata tidak banyak lagi 

nampak dalam perkawinan. Oleh karena itu pasangan suami istri 

dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan realitas yang dihadapi 

terhadap pribadi pasangannya. 

DeGenova dan Rice (2005) menyatakan bahwa ada 12 aspek 

penyesuaian dalam perkawinan, aspek-aspek  tersebut ialah dukungan 

emosional, penyesuaian seksual, kebiasaan pribadi, peran gender, 
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keuangan, pekerjaan dan prestasi, kehidupan sosial, sanak saudara, 

penyelesaian konflik, komunikasi, serta pemecahan masalah, dan 

penyesuaian ideologi. Keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan 

berpengaruh kuat terhadap kepuasan perkawinan. Menurut Dyer (1983) 

orang yang memiliki penyesuaian perkawinan yang baik akan merasa 

puas dengan perkawinannya sedangkan orang yang memiliki 

penyesuaian yang buruk merasa tidak puas dengan 

perkawinannya.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui penyesuaian perkawinan pada wanita yang menikah di usia 

remaja awal karena hamil sebelummenikah. 

 

METODE PENELITIAN 

Partisipan 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

gambaran penyesuaian perkawinan pada wanita yang menikah di usia 

remaja awal kareena hamil sebelum menikah. Karakteristik partisipan 

pada penelitian ini adalah: (1) partisipan adalah wanita yang menikah di 

usia remaja awal (12-16 tahun) dan hamil sebelum menikah; (2) usia 

perkawinan antara 1 hingga 2 tahun; (3) partisipan sudah mempunyai 

anak. Teknik penentuan partisipan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). 

Desain Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 
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pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), 

analisisdata bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.Secara khusus penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologis.Menurut Sugiyono (2010) 

pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap 

makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran 

yang terjadi pada beberapa individu. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan pada 

kondisi yang alami.Sumber data primer dan teknik pengumpulan data 

lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 

2010). 

Pengukuran 

 Untuk memperoleh gambaran penyesuaian perkawinan pada 

partisipan penelitian dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek 

penyesuaian perkawinan dari DeGenovadan  Rice (2005) yang 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan interview guide. 

Analisa Data 

Moleong(2010) membagi tahap analisis data menjadi empat 

tahapan.Pada tahap pertama, menelaah seluruh data yang sudah 

terkumpul kemudian mereduksi data.Selanjutnya adalah melakukan 

kategorisasi, langkah terakhir dalam analisis data adalah penafsiran 

data. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, akan 

digunakan teknik triangulasi. 
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HASIL PENELITIAN 

 Kedua partisipan merupakan penduduk asli Batang yang lahir 

dan besar di kota Batang. Baik partisipan pertama maupun partisipan 

kedua mengalami kehamilan sebelum menikah tepatnya ketika mereka 

masih bersekolah sehingga menyebabkan mereka harus berhenti 

bersekolah dan menjalankan peran baru sebagai istri sekaligus ibu 

rumah tangga. Berikut identitas partisipan pertama dan partisipan 

kedua: 

Identitas Partisipan 1 Partisipan 2 

Nama Santi (nama 

samaran) 

Ami (nama samaran) 

Tempat, tanggal lahir Batang, 5 November 

1996 

Batang, 5 September 

1996 

Usia sekarang 18 tahun 18 tahun 

Usia ketika menikah 16 tahun 16 tahun 

Usia kehamilan ketika 

menikah 

6 bulan 3 bulan 

Jenis kelamin Perempuan Perempuan  

Pendidikan terakhir SMP SMP 

Pekerjaan  Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga 

Status Menikah  Menikah  

Alamat Sidorejo, Subah Sidorejo, Subah 

Anak ke 2 dari 4 bersaudara 3 dari 3 bersaudara 

Usia suami saat 

menikah 

17 tahun 27 tahun 

Tahun menikah 2 Oktober 2012 17 September 2012 

Usia pernikahan 1 tahun 4 bulan 1 tahun 5 bulan 

Usia anak 1 tahun 1 tahun 

Jumlah anak 1 anak 1 anak 

Pekerjaan suami 

sebelum menikah 

- Penjaga billyard di 

cafe 

Pekerjaan suami 

setelah menikah 

Buruh (mulai 10 

bulan terakhir) 

Penjaga billyard di 

cafe 

Pendidikan terakhir 

suami 

SMP SMA 
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Tema Partisipan 1 Partisipan 2 

Dukungan dan 

kepuasan emosional 

Bertanya kepada suami 

secara langsung 

mengenai masalah 

yang sedang dihadapi 

suami. 

Menampung keluh 

kesah suami dan 

membantu 

menyelesaikan ketika 

suami sedang 

mengalami masalah. 

Bertanya kepada 

suami secara 

langsung mengenai 

masalah yang sedang 

dihadapi suami. 

Menampung keluh 

kesah suami dan 

membantu 

menyelesaikan 

ketika suami sedang 

mengalami masalah. 

Kehidupan seksual Tidak menetapkan 

jadwal khusus dalam 

memenuhi kebutuan 

seksual, karena suami 

bekerja di luar kota. 

Ketika suami tidak ada 

di rumah, Santi 

memilih menyibukan 

diri misalnya mengasuh 

anak untuk 

mengalihkan 

keinginannya 

melakukan hubungan 

Tidak menetapkan 

jadwal khusus dalam 

memenuhi kebutuhan 

seksual, hanya 

memenuhi kewajiban 

agama yang dianut 

oleh Ami yaitu setiap 

malam Jumat. 

Kehadiran anak yang 

masih balita 

terkadang 

mengurangi 

kenyamanan dalam 
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suami istri. 

Menggunakan pakaian 

sexy misalnya lingery 

merupakan cara 

Santi.menunjukkan 

ekspresi seksual. 

Menggunakan alat 

pengontrol kehamilan 

yaitu KB pil. 

hubungan seksual 

Ami dengan suami. 

Bermanja-manja 

kepada suami 

merupakan cara Ami 

menunjukkan 

ekspresi seksual Ami. 

Menggunakan alat 

pengontrol kehamilan 

yaitu KB suntik 

setiap 3 bulan sekali. 

Kebiasaan pribadi Menasehati suami 

supaya meninggalkan 

kebiasaan merokok. 

Bersikap acuh dengan 

kebiasaan suami yang 

mendengkur ketika 

tidur. 

Tidak ada peraturan 

mengenai kepemilikan 

barang antara santi dan 

suami. 

Menasehati suami 

supaya meniggalkan 

kebiasaan 

mengkonsumsi 

minuman beralkohol. 

Tidak ada barang 

yang sifatnya pribadi 

diantara Ami dan 

suami. 

Kesetaraan peran 

gender 

Santi bertugas 

mengasuh anak dan 

mengerjakan pekerjaan 

rumah namun ketika 

Ami bertugas 

mengasuh anak dan 

mengerjakan 

perkerjaan rumah.  
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suami berada di rumah 

suami membantu 

misalnya mencuci baju 

dan membantu 

mengasuh anak. 

Suami yang bekerja 

untuk mencari nafkah. 

Suami bertugas untuk 

mencari nafkah.  

Peraturan keuangan 

rumah tangga 

Santi merasa terkadang 

gaji suami cukup untuk 

memenuhi kebutuhan 

namun terkadang 

kurang, jika hal tersebut 

terjadi maka santi akan 

mencari pinjaman pada 

tetangga atau orang 

tuanya. 

Santi juga masih 

membantu keadaan 

ekonomi orang tuanya, 

misalnya membantu 

biaya sekolah adiknya 

dan membayar tagihan 

listrik atau tagihan air. 

Santi merasa bahwa ia 

belum puas dengan 

fasilitas rumah yang ia 

Ami merasa gaji 

suami sudah cukup 

untuk memenuhi 

kebutuhan rumah 

tangganya. 

Terkadang Ami 

membantu keadaan 

ekonomi orang 

tuanya. 

Mengenai fasilitas 

rumah tangga  Ami 

sudah merasa puas 

dengan fasilitas yang 

ia miliki sekarang. 



12 

 

miliki, Santi masih 

ingin membeli kulkas 

untuk menambah 

fasilitas yang ada di 

rumah 

Hubungan dengan 

teman serta 

keluarga 

Kesibukan mengurus 

keluarga menyebabkan 

adanya perbedaan 

dalam hubungan Santi 

dengan teman-

temannya sehingga ia 

merasa tidak bebas 

seperti sebelum 

menikah. 

Mengunjungi keluarga 

suami ketika suami 

sedang ada di rumah. 

Menjalin komunikasi 

dengan cara telepon 

atau mengirim pesan 

singkat kepada mertua 

 

Adanya perbedaan 

dalam hubungan Ami 

dengan teman-

temannya, karena 

Ami sibuk mengurus 

keluarga sehingga 

Ami jarang bertemu 

dengan teman-

temannya. Ia 

menjalin tali 

silaturahmi dengan 

temannya melalui 

pesan singkat atau 

telepon. 

Mengunjungi 

keluarga suami setiap 

satu minggu sekali 

merupakan cara Ami 

menjalin tali 

silaturahmi dengan 

keluarga suami. 
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Komunikasi dengan 

pasangan 

Santi belajar terbuka 

kepada  suami ketika 

menghadapi masalah, 

memiliki keinginan. 

Ami belajar terbuka 

dengan suami ketika 

menghadapi masalah, 

memiliki keinginan, 

sehingga suami 

paham dengan 

keadaannya. 

Pemecahan konflik 

dalam rumah 

tangga 

Masalah komunikasi 

terkadang menjadi 

pemicu dalam rumah 

tangga karena 

terkadang suami tidak 

langsung membalas 

pesan singkat Santi. 

Mencari jalan tengah 

dan mengalah 

merupakan cara Santi 

untuk menyelesaikan 

konflik dengn suami. 

Masalah keuangan 

terkadang memicu 

terjadinya konflik. 

Membicarakan secara 

baik-baik tidak 

menggunakan emosi, 

meminta saran dari 

pihak keluarga 

merupakan usaha 

Ami menyelesaikan 

konflik.  

Penyesuaian agama Santi belum bisa 

sepenuhnya 

menyesuaiakan diri 

dengan agama Islam 

karena ia masih 

memiliki keinginan 

untuk memeluk agama 

Jarang melakukan 

kegiatan keagamaan 

bersama suami 

karena suami subuk 

bekerja, di sisi lain 

suami juga jarang 

melakukan sholat. 
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Kristen kembali. 

Jarang melakukan 

kegiatan keagamaan 

bersama suami karena 

suami juga bekerja di 

luar kota serta suami 

juga jarang melakukan 

sholat. 

 

 

PEMBAHASAN 

Ketika menikah terjadi perubahan peran yang harus di jalani oleh 

kedua partisipan. Pada masa ini indivudu menjalankan perannya 

sebagai suami, istri, dan orang tua bagi anak.  Sama halnya dengan 

yang dilakukan oleh kedua partisipan terkait perannya setelah menikah. 

Kedua partisipan memahami perannya sebagai istri dan juga sebagai ibu 

hal ini terlihat pada tugas dalam melayani suami dan kedua partisipan 

juga memberikan ASI eksklusif bagi anak mereka, meskipun terkadang 

kedua partisipan merasa kerepotan ketika anak mereka rewel namun 

kedua partisispan menjalani perannya dengan senang hati. Namun di 

sisi lain para ibu yang masih remaja cenderung kurang kompeten dalam 

merawat anak dan kurang memiliki harapan yang realistis terhadap 

perkembangan bayinya dibandingkan para ibu yang lebih besar 

(Osofsky dalam Santrock, 2003). Hal ini terlihat pada kedua partisipan 

terkadang para partisipan mencubit anak untuk melatih kedisiplinan 

mereka. 

Holfman dan Nye (dalam Anjani & Suryanto, 2006) menyoroti 

penyesuaian perkawinan berdasarkan pembagian tugas rumah tangga 
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antara suami dan istri. Wanita biasanya ditugaskan untuk mengurus 

rumah tangga mengasuh dan merawat anak karena dianggap cocok bagi 

keadaan psikologis dan fisiologis. Laki-laki sebagai pemberi nafkah 

utama dan kepala keluarga yang harus dilayani dan dihormati oleh 

istri.Hal ini tercermin dalam rumah tangga kedua partisipan bahwa 

partisipan yang mengasuh anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah 

sedangkan suami bekerja mencari nafkah. Suami yang bekerja dan istri 

yang menjalankan tugas mengurus rumah merupakan  ciri pernikahan 

tradisional (Berk, 2012).  

Tidak ada pembagian tugas rumah baik pada partisipan pertama 

maupun pada partisipan kedua dengan suami mereka masing-masing. 

Disisi lain kedua partisipan yang masih tinggal bersama orang tua 

mereka sehingga pekerjaan rumah dilakukan bersama-sama dengan 

anggota keluarga yang lainnya. Pada partisipan pertama jika suami 

berada di rumah suami partisipan tidak segan untuk membantu 

pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian selain itu suami juga 

membantu. Pernikahan yang bahagia dapat tercipta jika pasangan 

memiliki keinginan untuk saling menbantu dan memenuhi kebutuhan 

(Bell, dkk dalam DeGenova & Rice, 2005). Sedangkan pada partisipan 

kedua yang mengerjakan perkerjaan rumah ialah dirinya, ketika 

anaknya tidak rewel partisipan akan mengerjakan pekerjaan rumah 

sambil mengasuh anak. Namun ketika anak partisipan rewel partisipan 

lebih mengutamakan anaknya dan mengesampingkan pekerjaan rumah. 

Dalam hal pengasuhan anak kedua partisipan yang lebih banyak 

melakukan tugas tersebut.Kedua partisipan telah melatih kedisiplinan 

pada anak, misalnya dalam hal toilet training, partisipan melatih anak 

untuk memberikan kode ketika akan buang air kecil ataupun buang air 
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besar Mengasuh dan mendidik anak merupakan peran tradisional 

seorang wanita dalam pembagian pekerjaan domestik (Faulkner dkk., 

2005). Mengenai peraturan dalam pengasuhan anak kedua partisipan 

tidak menetapkan peraturan khusus, jika pada partisipan pertama ketika 

suami partisipan tidak berada di rumah pihak keluarga saling membantu 

dalam mengasuh anak. Sejalan dengan pendapat Hurock (2002) ketika 

tinggal bersama keluarga inti pengasuhan anak akan dilakukan secara 

bersama-sama.  

Baik partisipan pertama dan partisipan kedua selalu bercerita 

kepada suami ketika sedang mengalami masalah sehingga kedua 

partisipan maupun suami mengerti keadaan masing-masing dan tidak 

ada rahasia, menurut Hess (2008) dengan bercerita kepada pasangan, 

seseorang akan merasakan dukungan dari pasangannya. Komunikasi 

dalam rumah tangga memiliki peran penting, suami istri harus saling 

berkomunikasi dengan baik sehingga dengan demikian kesalahpahaman 

dapat dihindarkan. Menurut DeGenovadan Rice (2005) perkawinan 

yang berhasil terjadi ketika pasangan dapat mengkomunikasikan ide, 

kecemasan, perasaan, sikap dan keyakinan. Kedua partisipan 

menanamkan sikap saling terbuka dan saling percaya dalam komunikasi 

dengan pasangan mereka. 

Selain bercerita mengenai masalah yang mereka alami partisipan 

pertama juga bercerita mengenai aktivitas anak sehari-hari sehingga 

suami partisipan juga mengetahui perkembangan anak. Dalam hal 

menjalin komunikasi, partisipan kedua mengutarakan keinginannya 

kepada suami dengan membicarakannya secara baik-baik. Partisipan 

kedua sering bertanya kepada suami  mengenai masalah yang sedang 

dihadapi suami, hal tersebut dilakukan supaya komunikasi antara 
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partisipan kedua dengan suami terjalin dengan baik dan mereka 

mengetahui keadaan masing-masing.  

Komunikasi dalam bentuk nonverbal juga dilakukan oleh kedua 

partisipan misalnya dengan mencium pasangan masing-masing sebagai 

ungkapan rasa sayang mereka, hal ini sesuai dengan pendapat (Olson 

&DeFrain, 2006) bahwa omunikasi adalah cara manusia untuk 

menciptakan dan memberikan makna terhadap suatu hal, baik secara 

verbal maupun non verbal. Partisipan pertama mengungkapkan rasa 

sayang kepada suami dengan cara mencium dan membuatkan masakan 

yang digemari oleh suami. Penulis melihat adanya sikap pengertian 

yang ditunjukan partisipan ketika suami memiliki permasalahan 

walaupun suami tidak menceritakannya. Hurlock (2002) menyatakan 

bahwa dua hal yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri untuk 

mencapai penyesuaian yang baik adalah kemampuan untuk saling 

memberi dan menerima afeksi secara terbuka serta kemampuan dan 

kemauan untuk berkomunikasi dengan baik. Usaha yang dilakukan 

kedua partisipan untuk menjalin komunikasi dengan suami dengan cara 

menanyakan secara langsung permasalahan yang dimiliki suami 

sehingga suami mau bercerita. 

Dalam sebuah interaksi, dukungan dari pasangan memiliki kaitan 

positif dengan rasa puas terhadap pernikahan (Fincham, 2004). Ketika 

suami partisipan mengalami masalah maka partisipan akan berusaha 

menampung keluh kesah suami dan berusaha untuk membantu. Sama 

halnya dengan partisipan pertama, partisipan kedua juga 

mengungkapkan rasa sayangnya pada suami dengan mencium suami 

dan akan melayani suami jika suami ingin melakukan hubungan intim.  
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Mengenai kebutuhan seksual dalam pernikahan memegang peran 

penting dalam kehidupan pernikahan. Hal yang terpenting dalam 

penyesuaian perkawinan adalah kesanggupan dan kemampuan suami 

istri untuk berhubungan mesra, saling memberi dan menerima cinta 

(Hurlock, 2002). Hal ini berkaitan dengan penyesuaian seksual pada 

suami istri, penyesuaian seksual merupakan suatu masalah yang paling 

sulit dalam perkawinan karena masalah ini menjadi salah satu penyebab 

dari pertengkaran atau ketidakbahagiaan perkawinan (Hurlock, 2002). 

Dalam penyesuaian seksual kedua partisipan tidak menetapkan 

jadwal khusus dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Jika pada 

partisipan pertama karena suami bekerja di luar kota dan waktu 

kepulangannya yang tidak bisa ditentukan namun hal tersebut tidak 

menganggu kehidupan seksual mereka. Pada partisipan kedua, ia akan 

melayani suami ketika suami ingin melakukan hubungan intim. Di sisi 

lain dalam ajaran agama yang dianut oleh partisipan, setiap malam 

Jumat melakukan hubungan intim merupakan kewajiban bagi yang 

telah menikah karena pada hari itu menurut ajaran agamanya 

merupakan sunah rasul. Bermanja-manja kepada suami merupakan cara 

partisipan kedua mengungkapkan ekspresi seksualnya. Partisipan kedua 

mengutarakan terkadang kehadiran anak yang masih berusia balita 

mempengaruhi kenyamanan hubungan seksual antara partisipan dengan 

suami. Menurut Beardsley dan Sanford (dalam Anjani&Suryanto, 2006) 

bahwa pasangan suami istri yang telah memiliki anak lebih 

mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sehingga tidak memiliki 

waktu bersama dengan pasangan. Kecemasan tentang anak 

akanmembelokkan perhatian istri dari seks mungkin karena kelelahan 

dan kekurangan waktu bersama. 
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Dalam usaha mengontrol kelahiran anak partisipan pertama dan 

partisipan kedua menggunakan alat pengontrol kehamilan setelah 

kelahiran anak mereka. Partisipan pertama menggunakan alat 

pengontrol kehamilan yaitu pil KB sedangkan partisipan kedua 

menggunakan alat pengontrol kehamilan dengan KB suntik setiap 3 

bulan sekali sebelumnya mereka membicarakannya dahulu kepada 

suami masing-masing mengenai alat pengontrol kehamilan yang akan 

mereka gunakan dan memilih yang sesuai dengan keadaan keuangan 

mereka. Partisipan kedua mengutarakan bahwa suami sering 

mengingatkan ketika sudah tiba waktunya untuk menlakukan KB 

suntik. Kedua partisipan memiliki alasan yang sama dalam hal 

penggunaan alat pengontrol kehamilan yaitu karena usia anak yang 

masih kecil dan kedua partisipan memiliki keinginan untuk menambah 

momongan jika anak mereka sudah besar. 

Kedua partisipan juga berusaha menyesuaikan diri dengan 

kebiasaan pasangan masing-masing. Selama tahun pertama dan kedua 

perkawinan pasangan suami istri biasanya harus melakukan 

penyesuaian satu sama lain (Hurlock, 2002). Baik partisipan pertama 

dan partisipan kedua mengutarakan bahwa ada kebiasaan suami yang 

tidak mereka suka. Salah satu faktor penghambat penyesuaian 

perkawinan ialah tidak bisa menerima kebiasaan pasangan dan 

memaksakan kehendak untuk merubah pasangan seperti yang 

diinginkan (Anjani&Suryanto, 2006). Dalam hal ini terlihat bahwa 

adanya usaha kedua partisipan untuk mengubah kebiasaan pasangan 

dengan cara menasehati suami, kedua partisipan merasa adanya 

perbedaan bahwa suami sudah bisa mengurangi kebiasaan masing-

masing.Pada partisipan pertama ialah terkait kebiasaan suami yang suka 
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mendengkur ketika tidur dan merokok. Pada partisipan kedua kebiasaan 

suami yang tidak partisipan suka ialah kebiasaan suami yang suka 

minum-minuman beralkohol. 

Mengenai kepemilikan barang, partisipan pertama mengutarakan 

bahwa tidak ada barang yang sifatnya pribadi antara dirinya dengan 

suami melainkan digunakan bersama-sama. Jika pada partisipan kedua 

sebelumnya memang ada barang yang sifatnya pribadi antara dirinya 

dengan suami yaituhandphone, karena handphone suami digunakan 

untuk urusan pekerjaan terkadang hal tersebut menjadi masalah bagi 

partisipan dengan suami namun sekarang sudah tidak ada lagi barang 

yang sifatnya pribadi antara partisipan dengan suami. Hal ini senada 

dengan pendapat (Soemiyati, 1999) bahwa ketika telah menikah harta 

benda yang diperoleh selam menikah akan menjadi milik bersama.  

Storaasli dan Markman (dalam DeGenova & Rice, 2005) 

menempatkan persoalan keuangan sebagai masalah yang paling tinggi 

persentasenya pada tahun pertama perkawinan. Sebelum dan sesudah 

menggunakan uang partisipan pertama maupun partisipan kedua selalu 

membicarakannya kepada suami hal tersebut dilakukan supaya suami 

mereka juga mengetahui keadaan keuangan dan supaya tidak terjadi 

kesalahpahaman. Ketika pengaturan keuangan rumah tangga dipegang 

oleh salah satu pasangan, sangat penting bagi keduanya untuk saling 

percaya satu sama lainnya (Skogrand, Johnson, Horrocks & DeFrain, 

2010). Disisi lain kedua partisipan yang masih tinggal bersama orang 

tua terkadang para partisipan membantudalam hal membayar tagihan 

listrik dan tagihan air karena suami mereka telah bekerja.Masalah 

utama yang dihadapi oleh pasangan suami istri remaja adalah masalah 

finansial. Hal ini terjadi karena mereka belum mencapai tingkat 
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pendidikan yang baik sehingga kesulitan dalam memperoleh pekerjaaan 

(Rice & Dolgin 2008), sama halnya yang dialami oleh suami partisipan 

pertama harus bekerja sebagai buruh bangunan karena tingkat 

pendidikan yang kurang memadai. 

Mengenai keadaan tempat tinggal kedua partisipan mengutarakan 

bahwa keadaan tempat tinggal sudah sesuai dengan keinginan partisipan 

dan suami.Namun pada partisipan pertama, masih memiliki keinginan 

untuk menambah fasilitas rumahnya.Sebenarnya kedua partisipan sudah 

memiliki rumah sendiri, rumah tersebut merupakan rumah warisan dari 

orang tua suami mereka dan keinginan untuk tinggal di rumah sendiri 

ada pada kedua partisipan namun orang tua kedua partisipan melarang 

jika mereka berpisah dari orang tua dengan alasan orang tua merasa 

khawatir. Banyak ibu-ibu yang tetap berpegang teguuh untuk 

mempertahankan anaknya yang sudah dapat mandiri untuk tinggal 

bersamanya karena takut hidupnya akan sepi dan sia-sia (Hurlock, 

2002). Partisipan pertama hanya mengunjungi rumahnya jika suami 

pulang dari Jakarta karena menurut partisipan keadaan tempat tinggal 

yang kurang sesuai dengan keinganan partisipan karena suasana yang 

sepi dan jauh dari tetangga hal ini lah yang menambah kekhawatiran 

pada orang tua partisipan. 

Setelah menikah kedua partisipan merasa ada perbedaan dalam 

hubungan partisipan dengan teman-teman mereka hal ini karena 

kesibukan partisipan yang waktunya lebih banyak digunakan untuk 

mengurus suami dan anak sehingga tidak bisa bebas seperti sebelum 

menikah.Senada dengan pendapat Zakiah (2002) bahwa kehidupan 

pribadi wanita menjadi hak suami, begitu ia menikah, sehingga seakan-

akan wanita tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Namun kedua 
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partisipan tetap menjaga talisilaturahmi  dengan cara mengirim pesan 

singkat  kepada teman-teman. Tanggung jawab sebagai seorang istri 

dan seorang ibu serta berkurangnya mobilitas para remaja merupakan 

pengaruh tak kasat mata dari pernikahan usia muda (“Early Marriage”, 

2001).  

Salah satu pemicu konflik dalam rumah tangga partisipan pertama 

karena terkadang suami lama dalam membalas pesan dari partisipan dan 

selama satu hari suami partisipan tidak memberi kabar kepada 

partisipan dengan alasan sibuk bekerja sehingga hal tersebut memicu 

pertengkaran antara partisipan dan suami. Disisi lain pemicu konflik 

dalam rumah tangga partisipan ialah menurut partisipan adanya nomer 

telepon wanita lain di handphone suami. Pada pasangan suami istri 

yang tinggal terpisah tingkat kecurigaan dan kecemburuan akan lebih 

tinggi mengitari kedua belah pihak karena kecurigaan mendominasi 

benak masing-masing (Dewi & Basti, 2008). 

McDonagle (dalam Dewi & Basti, 2008) menyatakan bahwa pada 

pasangan yang sudah menikah, konflik merupakan keadaan yang sudah 

biasa terjadi. Telah dibahas pada aspek sebelumnya, partisipanpertama 

yang tinggal terpisah dengan suami mengutarakan bahwa pemicu 

konflik dalam rumah tangga ialah berasal dari pesan singkat. Ketika 

terjadi konflik partisipan pertama tidak pernah mengidentifikasi 

penyebab konflik dalam rumah tangganya. Dalam rumah tangga 

partisipan pertama jika terjadi konflik mereka akan menyelesaikannya 

secara baik-baik dan terkadang salah satu diantara mereka mengalah 

supaya masalah tidak berlarut-larut, dalam hal ini mereka menggunakan 

strategi pemecahan konflik win-lose strategy salah satu dari pihak ada 

yang menang dan ada yang kalah (Wijono, 2009). 
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Ketika dalam rumah tangga partisipan kedua mengalami konflik, 

partisipan akan menyelesaikannya secara baik-baik terkadang partisipan 

juga meminta saran dari pihak keluarga dalam menyelesaikan 

masalahnya. Menurut Rands, Levinger dan Mellinger  (dalam Dewi & 

Basti, 2008) salah satu problem solving dalam menyelesaikan konflik 

dengan mencari tahu dan mengidentifikasi penyebab konflik kemudian 

mencari solusi untuk memecahkan konflik. Sama halnya dengan yang 

dilakukan partisipan kedua dan suami akan mengidentifikasi penyebab 

konflik dalam rumah tangganya, suami partisipan akan bertanya secara 

mendetail kepada partisipan namun terkadang juga mengabaikan saja. 

Mengenai pengambilan keputusan dalam rumah tangga, partisipan 

pertama dan suami selalu diputuskan bersama-sama misalnya dalam 

pengambilan keputusan dalam hal pemakaian alat pengontrol kehamilan 

yang digunakan oleh partisipan. Jika terjadi perbedaan dalam 

pengambilan keputusan maka partisipan dan suami akan mencari jalan 

yang terbaik dan terkadang partisipan juga meminta saran dari orang 

tua. Sedangkan dalam rumah tangga partisipan kedua dalam hal 

pengambilan keputusan suamilah yang paling dominan dalam 

pengambilan keputusan dan jika terjadi perbedaan maka partisipan dan 

suami akan mencari jalan yang terbaik untuk menyatukan perbedaan 

tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Duvall dan Miller (1985) 

bahwa dalam hubungan perkawinan, pasangan akan menemukan 

berbagai permasalahan-permasalahan yang harus diputuskan melalui 

kesepakatan untuk mendapatkan kesepahaman antara pasangan. 

Sebelum menikah keyakinan pada partisipan pertama dan suami 

memang berbeda, perbedaan agama ketika pacaran tidak menjadi 

penghalang bagi hubungan partisipan dengan suami. Partisipan dan 
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suami menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai agama 

masing-masing namun akibat kehamilan partisipan harus berpindah 

agama, yang dulunya partisipan memeluk agama Kristen ketika 

menikah partisipan harus berpindah agama Islam hal ini sesuai dengan 

syarat yang diajukan oleh pihak keluarga suami. Kemdal dan 

Montgomery  (Ranyard, Crozier &Svenson, dalam Moerika, 2008) 

mengemukakan bahwa keinginan, harapan dan  tujuan  yang  sama  

untuk  bisa  tetap  bersama  pasangannya sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan partisipan  untuk  melakukan  konversi  

agama,  faktor  ini  biasa disebut dengan preferences.   

Namun mengubah keyakinan bukanlah suatu hal yang mudah, 

karena tidak hanya melibatkan individu dan pasangannya melainkan 

pihak keluarga juga terlibat di dalamnya, lingkungan sosial, dan yang 

paling penting hubungan dengan Tuhan (Moerika, 2008). Sesuai yang 

diutarakan oleh partisipan bahwa ia merasa belum bisa sepenuhnya 

menyesuaikan diri dengan agama Islam meskipun sudah satu tahun 

lamanya dan belum ada doa-doa yang ia kuasai kecuali doa sebelum 

makan dan sebelum tidur. Menurut partisipan suami memang 

membantu partisipan dalam menyesuaikan diri dengan agama Islam 

misalnya dengan memperkenalkan doa-doa Islam lainnya namun karena 

suami bekerja di luar kota sehingga menambah kesulitan bagi partisipan 

untuk belajar lebih banyak lagi. Disisi lain partisipan dan suami juga 

jarang melakukan kegiatan agama bersama karena suami partisipan juga 

jarangsholat. 

Lain halnya pada rumah tangga partisipan kedua dalam hal 

keyakinan mereka tidak ada masalah karena partisipan dengan suami 

sama-sama beragama Islam. Burgess dan Cotrell (dalam Dyer, 1983) 
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menyatakan bahwa meskipun perselisihan agama hanya memainkan 

peran kecil dalam rumah tangga tetapi terdapat hubungan positif antara 

kesamaan agama dan kebahagiaan perkawinan. 

Dari hasil penelitian, dapat disipulkan bahwa kedua partisipan 

berhasil melakukan penyesuaian positif meskipun belum maksimal.Hal 

ini dikarenakan ada beberapa penyesuaian yang sudah berhasil 

partisipan lakukan dan ada beberapa penyesuaian yang belum bisa 

partisipan lakukan. Kedua partisipan sudah bisa memberikan dukungan 

positif kepada suami misalnya dengan membantu suami ketika suami 

mengalami masalah. Komunikasi dengan pasangan terjalin dengan baik. 

Hal ini karena partisipan dan suami belajarsaling terbuka, misalnya 

menungkapkan ide, keinginan dan bercerita mengenai masalah yang 

sedang dihadapi. Terpenuhinya kebutuhan seksual meskipun suami  

bekerja di luar kota dan kehadiran anak yang berusia balita berpengaruh 

terhadap intensitas serta kenyamanan hubungan seksual. Namun 

partisipan  dapat menyesuaikannya ketika suami tidak berada di rumah, 

menyibukan diri seperti mengasuh anak merupakan usaha untuk 

mengalihkan keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. 

Menyesuaikan diri dengan kebiasaan pasangan yang suka 

merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Menasehati suami 

agar meninggalkan kebiasaannya dan sedikit demi sedikit suami bisa 

mengurangi kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman 

beralkohol. 

Menjalani perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga misalnya 

melayani suami, mengasuh anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah 

serta diperlukan bantuan suami unuk saling bekerjasama dengan 

demikian penyesuaian perkawinan dapat terjadi. Namun 
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kurangnyapengalaman dalam mengasuh anak berpengaruh terhadap 

cara mengasuh anak, terkadang untuk melatih kedisiplinan anak, 

partisipan mencubit anak. 

Keadaan keuangan yang terkadang belum dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dirasakan oleh partisipan pertama.Hal ini 

disebabkan selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya partisipan 

harus membantu keadaan ekonomi orang tuanya, sehingga dapat 

dikatakan belum berhsail dalam penyesuaian keuangan. Lain halnya 

dengan partisipan kedua, ia merasa jika gaji suami sudah dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga.Setelah menikah partisipan merasakan 

ada perbedaan kurangnya frekuensi dalam hal hubungan partisipan 

dengan teman-temannya. Hal ini dikarenakan kesibukan partisipan 

mengurus keluarganya. 

Menyesuaikan diri dengan pihak keluarga pasangan berhasil 

dilakukan oleh kedua partisipan. Hubungan pertisipan dengan pihak 

keluarga pasangan terjalin dengan baik, karena partisipan berusaha 

menjalin komunikasi melalui pesan singkat atau telepon dan berkunjung 

ke rumah saudara. Mengalah dan meminta saran dari pihak keluarga 

merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. 

Terkadang ketika harus mengalah dengan suami menimbulkan 

kemarahan pada diri partisipan, meskipun demikian partisipan 

beranggapan bahwa istri harus patuh terhadap suami. Namun dalam hal 

penyesuaian agama yang dilakukan partisipan belum maksimal. Hal ini 

disebabkan partisipan pertama masih belum bisa sepenuhnya 

meninggalkan agama Kristen untuk berpindah agama Islam.Jarang 

melakukan kegiatan keagamaan bersama suami karena suami juga 
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jarang melakukan sholat, sehingga berpengaruh terhadap penyesuaian 

agama yang partisipan lakukan. 

Saran yang dapat penulis berikan bagi remaja yang sudah terlanjur 

menikah karena hamil sebelum menikah. Jika mengalami jalan buntu 

dalam suatu permasalahan diharapkan meminta saran dari pihak 

keluarga atau orang yang diaggap mampu memberikan jalan keluar. 

Belajar memahami tugas  dan tanggung jawab barunya yaitu sebagai 

isrti dan ibu bagi anaknya. Bagi orang tua dapat menerima keadaan dan 

kondisi anak maupun menantu karena penerimaan yang positif dapat 

membantu anak untuk menyesuaikan peran baru dalam perkawinannya. 

Perlunya bimbingan dan nasehat dari pihak orang tua ketika remaja 

menghadapi masalah dalam rumah tangganya. 

Keterbatasan penelitian ini ialah penulis hanya fokus pada salah 

satu pihak saja yaitu istri. Sehingga penulis merekomendasikan 

partisipan penelitian selanjutnya merupakan pasangan suami istri yang 

masih berusia remaja awal yang megalami kasus hamil sebelum 

menikah dan usia pernikahan lebih dari dua tahun agar lebih terlihat 

gambaran penyesuaian perkawinan. 

 

 



 

28 

DAFTAR PUSTAKA 

Anjani, C., &Suryanto.(2006). Pola penyesuaian perkawinan pada 

periode awal. Insan Media Psikologi, 8(3), 198-210.Diunduh 28 

Februari 2012, dari 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/05%20%20Pola%20Penyesua

ian%20Perkawinan%20pada%20Periode%20Awal.pdf 

 

Berk, L. E. (2012).Development trought the lifespan: Dari prenatal 

sampai remaja (Transisi Menjelang Dewasa) (edisi 5). 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

 

DeGenova, M. K.  &  Rice, F. P. (2005). Intimate relationship: 

Marriages & family. 6
th

ed. New York: McGraw-Hill. 

 

Dewi, E. M. P  & Basti. (2008). Konflik perkawinan dan model 

penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. Jurnal 

Psikologi, 2(1) 42-52.  

 

Duvall, E. M.  &  Miller, B. C. (1985). Marriage and family 

development. 9th ed. NY: Harper & Row publbisher. 

 

 Dyer, E. D. (1983). Courtship, marriage, and family: American Style. 

Illionis: The Dorsey Press. 

 

Early Marriage: Child Spouses. (2001). Retrived March 25, 2013, from 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf 

 

Faulkner, R. A.,  Davey, M  &  Davey, A. (2005). Gender-related 

predictors of change in marital satisfaction and marital 

conflict.The American Journal of family Therapy, 33, 61-83. 

Retrived February 12, 2014 from: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/019261805908892

11?journalCode=uaft20#preview 
 

Fincham, Frank D. (2004). Communication in Marriage.Handbook of 

Family Communication, pp. 83-104. Retrived April 27, 2014, 

from http://www.fincham.info/papers/vangelistiman(rec).pdf 
 
 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/05%20%20Pola%20Penyesuaian%20Perkawinan%20pada%20Periode%20Awal.pdf
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/05%20%20Pola%20Penyesuaian%20Perkawinan%20pada%20Periode%20Awal.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926180590889211?journalCode=uaft20#preview
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926180590889211?journalCode=uaft20#preview
http://www.fincham.info/papers/vangelistiman(rec).pdf


29 

 

 
 

Hess, Jill. (2008). Marital satisfaction and parental stress. (Tesis, Utah 

State University, United State).Retrived April 20, 2014 

fromhttp://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=

1125&context=etd 

Hurlock, E. B. (2002). Psikologi perkembangan, suatu pendekatan 

sepanjang rentang kehidupan (edisi 5). Jakarta: Erlangga. 

 

Khisbiyah, Y. (1994). Konsekuensi psikologis dan sosial ekonomi 

kehamilan tak dikehendaki pada remaja. Populasi, 5(2).74-78. 

 

Landis, J.,  &  Landis, M. G. (1963). Building a succesfull marriage. 

Engelwood Cliff: Prentice Hall. 

 

Mathews, M. (n.d.).A study of factors contributing to marital 

satisfaction. (Disertasi, University of Zululand, South Africa). 

 RetrivedJuni 6, 2014 from 

http://uzspace.uzulu.ac.za/handle/10530/449 

 

Moerika, M. (2008). Proses pengambilan keputusan pada individu 

dewasa muda yang melakukan konversi agama karena 

pernikahan. Skripsi (tidak diterbitkan),  Universitas Indonesia, 

Jakarta. Diunduh 25 Maret 2014, dari 

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=122

363.  

 

Moleong.(2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

 

Ngantung, G. N. (2012). Penyesuaian perkawinan pada mahasiswi yang 

menikah karena hamil di luar nikah. Skripsi (tidak diterbitkan). 

Salatiga: Universitas Kristen SatyaWacana, Fakultas Psikologi. 

 

Nugraheni, C. (2005). Penyesuaian diri remaja putri yang menikah 

akibat hamil pranikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi. 

Skripsi (tidak diterbitkan). Salatiga: Universitas Kristen Satya 

Wacana, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

 

 

http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1125&context=etd
http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1125&context=etd
http://uzspace.uzulu.ac.za/handle/10530/449
http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=122363
http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=122363


30 

 

30 

Olson, D. H. &Defrain, J. (2006). Marriages and Families: Intimacy, 

diversity and strengths. 5
th

ed. New York: McGraw-Hill. 

 

Papalia, D. E., Olds, S. W.,  &  Feldman, R. (1998). Human 

development (7
th

 Ed). Boston: MacGraw Hill Co. 

 

Puspitasari, F. (2006).Perkawinan usia muda: Faktor-faktor pendorong 

dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga (studi kasus di desa 

Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). 

Skripsi (tidak diterbitkan). Semarang: Universitas Negeri 

Semarang, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Ilmu Sosial. Diunduh pada 5 Februari 2013, 

darihttp://lib.unnes.ac.id/3749/ 

 

Rice, F. P  &Dolgin, K. G. (2008). The adolescent: Development, 

relationship &  culture (12
th

 Ed). Boston: Allyn& Bacon. 

 

Sanders, K.M. (2010).Marital satisfaction across the transition to 

parenthood. (Tesis, University of Nebraska, United State). 

Retrived Juni 5, 

2014.fromhttp://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?art

icle=1001&context=sociologydiss 
 

Santhany, E. R. (2011). Gambaran penyesuaian perkawinan sepuluh 

tahun pertama pada pasangan suami istri dewasa awal di area 

Jakarta Barat yang mengalami kasus kehamilan di luar nikah 

pada masa remaja. Skirpsi .(tidak diterbitkan). Jakarta: 

Universitas EsaUnggul, Fakultas Psikologi. Diunduh pada 20 

Agustus 2012, darihttp://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-

Undergraduate-760-BAB_I.pdf 

 

Santrock, W. J. (2003). Adolecent, perkembangan remaja. Jakarta: 

Erlangga. 

 

_______ (2007).Remaja. (edisi 11). (edisiterjemahan). Jakarta: 

Erlangga. 

 

Skogrand, L., Johnson, Alena C., Horrocks, Amanda M. &DeFrain, 

John. (2010). Financial Management Practices of Couples with 

Great Marriages. Journal Family Economy Issue, 32,27-35. 

http://lib.unnes.ac.id/3749/
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=sociologydiss
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=sociologydiss
http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-760-BAB_I.pdf
http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-760-BAB_I.pdf


31 

 

 
 

Retrived March 24, 2014, from 

http://www.ksre.ksu.edu/Families/doc10804.ashx 
 

Soemiyati.(1999). Hukum perkawinan Islam dan undang-undang 

perkawinan.Yogyakarta: Liberty. 

 

Sugiyono.(2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Foster, C.A. (2003). Parenthood 

and marital satisfaction: A meta analytic review. Journal of 

Marriage and the Family, 65, 574-583. Retrived Juni 6, 2014. 

From: http://www.jstor.org 

Walgito, B. (2004). Bimbingan dan konseling perkawinan. Yogyakarta: 

Andi Offset. 

 

Wijono, S. (2009). Frustasi dan konflik dalam suatu organisasi 

(Sebuah  pendekatan  psikologis). Salatiga: Media Profesional 

Press 

 

Zakiah, K. (2002). Hubungan dalam komunikasi diadik suami-istri: 

Perspektif sosiologis keluarga. Mediator, 3(2), 295-305.  

 

 

 

 

http://www.ksre.ksu.edu/Families/doc10804.ashx
http://www.jstor.org/



