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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik dalam 

pernikahan dan coping pada seseorang yang menikah remaja. 

Setelah menentukan karakeristik yang dibutuhkan, peneliti 

mendapatkan subjek berjumlah tiga orang. Subjek yang diperoleh 

adalah orang yang menikah remaja dengan usia pada laki-laki 19 

dan 21 tahun, pada wanita 18 dan 19 tahun. Usia pernikahan 

ketiga pasang subjek adalah satu tahun, enam tahun, dan tujuh 

tahun. Subjek juga memiliki minimal satu anak.  

Peneliti melakukan penelitian di kota Surakarta karena 

subjek berasal dari kota tersebut. Selain itu, pernikahan remaja di 

kota Surakarta meningkat setiap tahunnya. Menurut Kepala Seksi 

Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementrian 

Agama (Kemenag) Kota Solo, Muhammad Nasirudin, setiap 

tahunnya terdapat sekitar 40 orang yang menikah remaja tersebut, 

sedangkan pada tahun 2013 terdapat 42 orang yang menikah 

remaja (Baihaqi, 2014). Oleh karena itu subjek tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pernikahan remaja di kota 

Surakarta. 
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B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Pedoman Wawancara dan Kuesioner 

Peneliti membuat pedoman wawancara dan kuesioner 

yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 

Pedoman wawancara terdiri dari identitas subjek, latar belakang 

pernikahan subjek, hubungan timbal balik dalam pernikahan, 

konflik yang terjadi dan tipe-tipe konflik, serta coping terhadap 

konflik yang terjadi. Kuesioner yang digunakan memiliki 

pedoman yang sama dengan pedoman wawancara namun dibuat 

secara tertulis supaya subjek lebih terbuka dan lebih jelas dalam 

menjawab setiap pertanyaan. 

2. Pemilihan Subjek 

Subjek yang didapatkan sejumlah tiga pasang. Subjek 

pertama adalah pasangan yang menikah pada usia laki-laki 19 

tahun dan perempuan 18 tahun, tujuh tahun menikah, dan 

memiliki satu anak. Subjek kedua adalah pasangan yang 

menikah pada usia laki-laki 21 tahun dan perempuan 19 tahun, 

satu tahun menikah dan memiliki dua anak. Subjek yang terakhir 

adalah pasangan yang menikah pada usia laki-laki 21 tahun dan 

perempuan 19 tahun, enam tahun menikah, dan memiliki satu 

anak. Ketiga subjek tersebut sudah memenuhi karakteristik 

subjek yang ditentukan. 
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3. Informed Consent 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kesediaan subjek 

tanpa paksaan. Hal ini ditunjukkan melalui informed consent 

yang sudah ditandatangani oleh subjek sehingga bersedia untuk 

menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Peneliti juga 

menjelaskan tujuan dari penelitian supaya subjek memahami 

maksud dari penelitian ini. 

4. Persiapan Alat-alat Penunjang Pengumpulan Data 

Penelitian 

Alat-alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian antara lain pedoman wawancara dan kuesioner yang 

sudah dibuat sebelumnya, alat tulis, alat perekam berupa telepon 

genggam. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode 

wawancara dan kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 20 Juni 2016. Tempat penelitiannya berada di kota 

Surakarta. Hal tersebut dikarenakan subjek yang didapatkan 

bertempat tinggal di kota Suarakarta, selain itu juga jumlah 

pernikahan remaja di kota Surakarta meningkat setiap tahunnya 

sehingga lebih mudah untuk mendapatkan subjek. Maka dari itu, 

peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di kota 

Surakarta. 
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Sebelum memulai wawancara, peneliti memberikan 

informed consent yang menyatakan kesediaan subjek untuk 

terlibat dalam penelitian ini. Tujuan dari informed consent ini 

supaya subjek menerima jika dijadikan subjek tanpa adanya 

paksaan sehingga mempermudah pelaksaan penelitian ini. Ketiga 

pasang subjek pun bersedia untuk diwawancarai. Walaupun ada 

subjek yang sempat membatalkan sehingga peneliti mencari 

subjek yang baru dan akhirnya mendapatkannya. 

Dalam penelitian ini subjek yang pertama adalah 

pasangan yang menikah remaja pada usia laki-laki 19 tahun dan 

yang perempuan menikah remaja pada usia 18 tahun. 

Wawancara dan pengisian kuesioner dengan subjek pertama 

dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 pada jam 21.30-23.00, 

dilanjutkan pada tanggal 27 Juni 2016 jam 13.00-14.30. Pada 

subjek kedua dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner 

sebanyak tiga kali pertemuan yaitu pada tanggal 27 Juli 2016 

jam 14.00-15.30, 31 Juli 2016 jam 11.00-12.30, dan 2 Agustus 

2016 jam 16.00-17.30. Peneliti melakukan wawancara dan 

pemberian kuesioner pada tanggal 12 Agustus 2016 jam 15.00-

16.30 dan 14 Agustus 2016 jam 12.00-13.30. Ketiga subjek 

tersebut sangat membantu penelitian ini karena pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti dapat dijawab dengan baik. Peneliti 

melakukan wawancara dan pemberian kuesioner di rumah subjek 

pertama, sedangkan subjek kedua dan ketiga berada di tempat 

kerja subjek. 
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Hambatan yang dihadapi peneliti adalah subjek yang 

tertutup pada saat wawancara sehingga perlu pendekatan yang 

lebih supaya lebih terbuka. Pada saat wawancara subjek pertama 

sambil mengurus anaknya yang rewel. Adapula subjek yang 

sedang bekerja sehingga harus meluangkan waktunya sebentar 

untuk wawancara. Walaupun ada hambatan yang terjadi saat 

wawancara, peneliti dapat mengatasinya sehingga wawancara 

berjalan dengan lancar. 

 

D. Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

Tabel 3. Identitas Subjek 1 

Keterangan Suami Istri 

Nama YG AM 

Usia 26 tahun 25 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 

Pekerjaan Kennel boy & 

breeding, usaha ternak 

Ibu rumah tangga 

Pendidikan SMK SMP 

Jumlah Anak 1 
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a. Hasil Observasi 

Pada saat proses wawancara dengan subjek pertama 

suami dilakukan di ruang tamu pada rumah subjek. Subjek 

menggunakan baju berwarna hitam dan celana pendek. Subjek juga 

duduk dengan santai sambil menjawab setiap pertanyaan yang 

diberikan. Pada pertanyaan yang sangat pribadi terkadang subjek 

menjawab sambil tersenyum. Subjek memang cukup tertutup dalam 

menceritakan konflik yang terjadi dalam rumah tangganya. Subjek 

juga sempat mengurus anaknya yang sedang menangis karena 

meminta bermain, namun setelah mengurusnya subjek dapat 

melanjutkan wawancara kembali. Dalam menjawab kuesioner subjek 

tampak tenang dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner. Subjek juga sudah memahami setiap pertanyaannya 

karena tidak bertanya mengenai isi kuesioner. 

Di hari yang berbeda peneliti melakukan wawancara 

dengan subjek pertama istri yang berada di ruang tamu pada rumah 

subjek juga. Subjek menggunakan baju tanpa lengan dan celana 

pendek berwarna merah muda. Subjek sangat terbuka dalam 

menjawab setiap pertanyaan, namun saat menjawab pertanyaan 

mengenai latar belakang menikah subjek tidak mengakui jika sudah 

hamil terlebih dahulu. Setelah peneliti mengajukan pertanyaan 

kembali, subjek pun mengaku bahwa memang subjek hamil terlebih 

dahulu sebelum menikah. Subjek menjawab pertanyaan tersebut 

dengan tersenyum. Pada saat menjawab pertanyaan mengenai 

keburukan suaminya subjek menjawabnya sambil tertawa. Peneliti 
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juga meminta subjek untuk mengisi kuesioner. Subjek memang lebih 

suka bercerita daripada menulis sehingga jawaban subjek dalam 

mengisi kuesioner sangat singkat. Hal tersebut memang diakui 

subjek sendiri bahwa subjek tidak suka menulis terlalu banyak. 

Subjek juga sempat menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak 

dimengerti dalam kuesioner. 

b. Hasil Wawancara 

Data yang diperoleh dari wawancara ini didukung oleh 

kuesioner sebagai triangulasi. Hasil kuesioner menunjukkan 

kesamaan dengan hasil wawancara. 

 

1) Latar Belakang Subjek 

Subjek merupakan pasangan menikah remaja pada 

usia 19 tahun dan 18 tahun. Saat ini YG berusia 26 tahun dan 

AM 25 tahun sehingga usia pernikahan mereka adalah 7 

tahun. YG bekerja sebagai kennel boy dan breeding, selain itu 

juga memiliki usaha ternak sendiri. Pendidikan terakhirnya 

adalah SMK jurusan mekanik otomotif. AM adalah ibu rumah 

tangga dan pendidikan terakhirnya adalah SMP. 

Pasangan ini memutuskan untuk menikah remaja 

karena istri hamil duluan, tetapi mengalami keguguran. 

Akhirnya kedua pihak keluarga bertemu dan menikahkan 

mereka. Namun mereka memilih menikah juga karena sudah 

merasa cocok. Pasangan ini sudah memiliki satu anak yang 

berusia 2 tahun. 
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2) Hubungan Timbal Balik dalam Pernikahan 

Dalam pernikahan YG menganggap penyesuaian 

awal pernikahan cukup baik karena saling menerima satu 

sama lain, sedangkan bagi AM penyesuaian dilakukan dengan 

cara memahami karakter satu sama lain dan berusaha 

beradaptasi dengan pasangan dan keluarga. AM mengatakan 

bahwa pada awal pernikahan terjadi perselisihan, namun 

seiring berjalannya waktu sudah tidak lagi karena AM percaya 

bahwa hidup pasti ada prosesnya dan harus remajakmati. 

Komunikasi dalam rumah tangga pasangan ini bejalan dengan 

baik karena YG beranggapan bahwa mereka seumuran 

sehingga seperti teman sendiri. Bagi AM komunikasi dengan 

pasangan juga baik karena setiap hari bertemu sehingga dalam 

menjalin komunikasi lebih mudah. Menurut YG tidak semua 

hal dibicarakan dengan istrinya. YG terkadang lebih suka 

memendam sesuatu yang dirasakannya, berbeda dengan AM 

yang lebih terbuka saat sedang menghadapi konflik. Apabila 

merasa tidak suka dengan sikap YG maka AM langsung 

membicarakannya. 

 

3) Konflik dalam Pernikahan 

Peranan dalam rumah tangga pasangan ini yang 

lebih dominan adalah AM. Walaupun demikian, YG tidak 

merasa dieksploitasi oleh istrinya. Menurut YG, yang 
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bertanggung jawab mengambil keputusan adalah dirinya dan 

biasanya menimbulkan “cek-cok” terlebih dahulu, sedangkan 

menurut AM biasanya diskusi terlebih dahulu dan terkadang 

ada hal yang tidak setuju, tetapi akhirnya diambil keputusan 

yang terbaik. Contohnya, saat ingin membeli sesuatu pasti YG 

memberitahu istrinya terlebih dahulu, sedangkan AM tidak 

setuju karena menganggap hal itu tidak penting untuk dibeli. 

YG pun bersikeras untuk membelinya. Akhirnya AM 

mengerti bahwa hal tersebut bermanfaat. Adapun pembagian 

tugas dalam rumah tangga yang sudah dibagi oleh pasangan 

ini. YG bertugas mengurus dan memberi makan hewan-hewan 

peliharaanya di rumah, sedangkan AM bertugas mengurus 

anak dan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci 

baju, mencuci piring, dan lain-lain. YG juga ikut berperan 

dalam mengurus anak. Selama ini YG merasa pembagian 

tugasnya sudah adil dan tidak ada saling iri, berbeda dengan 

AM yang merasa bahwa pekerjaanya dalam mengurus rumah 

tangga sangat banyak. AM berharap suaminya dapat 

membantunya dalam mengurus rumah tangga saat sedang 

lelah, sedangkan selama ini YG hanya bekerja mencari nafkah 

dan tidak membantu istrinya. Pasangan ini mengasuh dan 

mendidik anak secara bersamaan. YG mengasuh anaknya 

berdasarkan pengalaman dari orang tuanya dan orang-orang 

yang sudah berpengalaman. Mereka juga tidak mendidik 

anaknya secara otoriter. Bagi YG, suami dan istri harus 
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sepakat dalam hal mengasuh dan mendidik anak supaya tidak 

ada “pilih kasih”. Perbedaan cara mengasuh anak dirasakan 

oleh AM karena cara mengasuh AM lebih serius daripada YG. 

YG lebih suka bercanda dalam mengasuh anaknya, sedangkan 

AM lebih yang serius tetapi juga bisa bercanda pada saat 

tertentu. 

Perbedaan karakter terkadang dapat memicu 

konflik. Hal ini dirasakan oleh YG yang merasa bahwa 

memiliki perbedaan karakter dengan istrinya. Karakter YG 

adalah cenderung egois, sedangkan AM tidak mau mengalah. 

Oleh karena itu, terkadang muncul konflik kecil yang 

menimbulkan pertengkaran. Perbedaan karakter juga 

dirasakan oleh AM. Dia merasa bahwa karakter suaminya 

sangat keras kepala, sedangkan dirinya mudah emosi saat 

suaminya bersikap keras kepala. Perbedaan tersebut terkadang 

dapat memicu pertengkaran. Selain itu juga YG adalah orang 

yang pendiam dan kurang ramah dengan orang lain, 

sedangkan AM lebih mudah bergaul dengan orang lain 

sehingga AM sering memperingatkan YG untuk menyapa dan 

lebih ramah dengan orang lain. 

Hubungan pertemanan dan hubungan dengan 

keluarga juga dapat memicu terjadinya konflik. Saat YG pergi 

keluar rumah dengan teman-temannya kemudian istrinya 

memintanya dia untuk pulang karena anaknya sedang “rewel”, 



 
 

56 
 

 
 

padahal YG baru sebentar pergi dengan teman-temannya. 

Hubungan AM dengan teman-temannya hanya melalui media 

sosial. Konflik biasanya muncul saat pergi dengan teman-

teman pada kondisi yang tidak tepat. Misalnya, saat ada acara 

keluarga YG malah memilih pergi dengan teman-temannya. 

Hal tersebut menimbulkan terjadinya pertengkaran. AM juga 

tidak suka dengan teman YG karena memberi pengaruh 

buruk. Teman YG sering mengajak YG untuk pergi dan 

pulang larut malam. YG merasa tidak ada batasan dalam 

pertemanan dan yang terpenting dapat membawa pengaruh 

yang positif, sedangkan bagi AM ada batasan dalam 

hubungan pertemanan jika dapat membawa pengaruh negatif 

maka harus dibatasi. Hubungan dengan keluarga juga mulai 

berbeda apabila sudah menikah. Hal ini juga dirasakan oleh 

pasangan ini. YG merasa bahwa tidak terlalu ada batasan saat 

ingin berkunjung ke rumah orang tua. YG juga mengatakan 

bahwa orang tua terkadang berkunjung ke rumah dan 

menginap saat anaknya sakit sehingga bisa membantu 

merawat anaknya. Jadi menurut YG hubungannya dengan 

keluarga inti dan keluarga pasangan baik. Berbeda dengan 

AM yang mengaku bahwa pada awal pernikahan ada batasan 

untuk bertemu dengan keluarga, namun sekarang sudah tidak 

dibatasi. AM juga tidak terlalu dekat dengan keluarga 

pasangan, tetapi tetap menjalin silaturahmi. AM juga merasa 

bahwa YG tidak bisa menjalin hubungan baik dengan 
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keluarganya. “Ya nek diajak arisan keluarga. De e tu muka e 

cemberut terus ngunu lo. Pokomen nganyelke ngunu lo. 

Wajah e wajah “nggateli” ngnu lo. La kuwi marake aku kan 

anyel mbok karo sedulur kan nek iso i walopun ra seneng tapi 

neng ngarepe i sebisa mungkin kowe ojo ngunu. Dadi yo 

ibarat e bermuka dua itu penting. Dadi misalkan kowe ra 

seneng neng ngarepe..neng mburine. Neng ngarepe ki ojo 

ketok nek ra seneng. Nek neng mburine kowe terserah. Ya 

paling itu. Dia tu kadang ya lupa nyapa orang. Ngunu kuwi 

aku yo anyel”. Adapun aktivitas dari masing-masing pasangan 

yang tidak disukai dan memicu terjadinya konflik. YG tidak 

suka dengan aktivitas istri yang terlalu boros dalam membeli 

segala sesuatu, sedangkan AM tidak menyukai yang selalu 

mengulang-ulang pembicaraan dan pulang larut malam. 

Dalam menghadapi konflik pasti salah satu pihak 

yang mengalah dan yang lain merasa diuntungkan atau sama-

sama mengalah demi kebaikan bersama. Pasangan ini sama-

sama mengatakan bahwa saat terjadi konflik pasti ada salah 

satu pihak yang mengalah. Pihak yang mengalah terkadang 

adalah YG sendiri dan terkadang juga istrinya. Konflik yang 

terjadi pada pasangan ini juga disebabkan oleh suasana hati 

yang kurang baik dan keadaan tertentu yang memicu 

terjadinya konflik tersebut. Saat suasana hati YG tidak baik 

dan merasa lelah biasanya memicu terjadinya konflik. “Pas 

atine lagi nda enak, pas capek apa pas lagi kesel gitu ada 
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masalah, disuruh nda mau apa piye, akhire terjadi konflik”. 

AM juga mengatakan bahwa konflik terjadi pada situasi 

tertentu. “Lagi kesel itu kadang-kadang dia itu omongane itu 

lo nda mutu, nda bermut, terus dadi padu. Soalnya kan 

orangnya juga tidak bermutu. Conto ne yo de e kan kadang 

omongane ra mutu to. Wong e ngunu rodok piye ngunu. Ra 

penting diomongke dadi malah timbul masalah. Nek pas lagi 

santai ndapapa. Nek kadang-kadang kan de e kalo omong itu 

waktune tu lo nda tepat, kadang pas lagi serius tiba-tiba de e 

sing omongan ra bermutu. Gitu kan malah dadi piye.” Dari 

berbagai konflik yang terjadi pasangan ini selalu dapat 

menyelesaikannya dan tidak berlarut-larut. Konflik yang 

terjadi di hari itu maka tidak akan berlanjut sampai keesokan 

harinya karena apabila terjadi konflik maka pada hari itu juga 

harus diselesaikan dan besok sudah ada konflik yang berbeda 

lagi. “Biasane kalau udah ada konflik, udah..udah besok udah 

selesai. Nda berlarut-larut gitu, nda saling diem-dieman gitu 

malah nda pernah”. Pernyataan tersebut dikatakan oleh YG, 

jadi konflk yang terjadi tidak berlarut-larut sehingga bukan 

merupakan konflik yang mendasar. AM juga mengatakan hal 

yang sama. “Misalkan kita ada permasalahan yowes kuwi 

diselesaike. Sesuk wes bedo meneh konflik e. Kan setiap hari 

kita nda tau bakal nemoni opo. La yowes kuwi pokokmen dino 

iki ono masalah kudu wes rampung. Sesuk kuwi wes bedo 

meneh. Aku pokokmen kalo sejauh ini rumah tangga misalkan 
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padu sing wes yowes, sesuk wes bedo meneh. Dadi ora 

berlarut-larut”. Berbagai konflik yang terjadi justru 

menguatkan hubungan pasangan ini karena lebih mengetahui 

satu sama lain. Masing-masing individu juga semakin baik 

setelah mengalami konflik sehingga sifat-sifat buruk mulai 

berkurang. 

 

4) Coping terhadap Konflik yang Terjadi 

Pasangan ini memiliki cara masing-masing dalam 

menyelesaikan konflik. YG mengatasi konflik-konflik yang 

terjadi dengan cara ada salah satu pihak yang mengalah 

sehingga tidak terjadi perselisihan yang berlarut-larut. Cara 

AM dalam mengatasi konfliknya berbeda dengan YG. Dulu 

AM sering pergi ke rumah orang tua ketika memiliki masalah 

yang berat dengan suaminya, namun sekarang AM merasa 

semakin dewasa maka bisa menyelesaikan masalahnya 

sendiri. AM percaya bahwa setiap konflik yang terjadi dapat 

terjawab oleh waktu. Oleh karena itu, AM tidak terlalu 

memikirkan setiap konflik yang dialaminya. AM lebih 

memilih diam dan menganggap bahwa konflik yang terjadi 

akan hilang dengan sendirinya karena jika memikirkannya 

terlalu berat akan menghambat pekerjaan rumah tangga dan 

dalam mengasuh anak juga terbengkalai. Cara tersebut sudah 
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dilakukan AM dan ternyata juga setiap konflik dapat terjawab 

seiring berjalannya waktu. 

c. Analisis Kasus 

Pada awal pernikahan pasti terjadi hubungan timbal 

balik berupa penyesuaian diri dengan pasangan. Dalam hal ini subjek 

menyesuaikan diri dengan cara saling menerima satu sama lain dan 

memahami karakter masing-masing sehingga subjek dapat 

beradaptasi. Dari hubungan timbal balik tersebut terkadang memicu 

konflik akan terjadi. Komunikasi pasangan ini cukup lancar karena 

setiap hari bertemu. 

Setiap konflik yang terjadi pada pasangan ini pasti ada 

salah satu pihak yang mengalah dan yang lain diuntungkan. Konflik 

yang paling sering terjadi pada pasangan ini adalah perbedaan 

karakter antara suami dan istri yang sering memicu pertengkaran. 

Adanya karakter egois yang dimiliki YG dan AM yang tidak mau 

mengalah membuat mereka sering mengalami perdebatan. YG juga 

lebih pendiam dan tertutup sehingga sulit untuk beradaptasi dengan 

orang lain. Hal ini membuat AM merasa kesal karena seharusnya 

lebih ramah dengan orang lain dan jika tidak suka dengan seseorang 

tidak perlu ditunjukkan di depan. Selain itu, pertengkaran juga 

muncul karena YG sangat keras kepala. AM memiliki karakter yang 

moody sehingga bertentangan dengan karakter suaminya yang keras 

kepala. Apabila suasana hati AM sedang tidak baik dan YG mulai 

bersikap keras kepala maka hal tersebut dapat memicu terjadinya 
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konflik. Jika YG sulit untuk dinasehati terkadang muncul kekerasan 

verbal dari AM kepada YG. Situasi tertentu juga dapat memicu 

terjadinya konflik antara pasangan ini. Yang paling sering adalah 

saat sedang lelah dan salah satu pihak memicu kemarahan maka akan 

terjadi konflik. YG mengatakan bahwa biasanya saat sedang merasa 

lelah dan kesal, istrinya tidak mau menuruti keinginannya maka akan 

terjadi pertengkaran. Berbeda dengan AM, saat suasana hatinya 

sedang tidak baik dan sedang merasa lelah, suaminya membicarakan 

hal-hal yang tidak penting sehingga memicu kemarahan AM dan 

akhirnya terjadi pertengkaran. Konflik-konflik tersebut masih dapat 

diatasi oleh pasangan ini karena bukan merupakan konflik yang 

mendasar. Menurut kedua pasangan ini, setiap konflik dapat diatasi 

dan tidak berlarut-larut. Apabila hari itu terjadi konflik maka harus 

diselesaikan langsung dan keesokan harinya sudah berganti konflik 

yang lainnya. Konflik justru dapat membuat hubungan pasangan ini 

semakin baik dari sebelumnya. Dengan adanya konflik, masing-

masing individu lebih memahami satu sama lain sehingga membuat 

hubungan mereka semakin baik. Setiap konflik yang terjadi dapat 

memperbaiki kekurangan yang dimiliki masing-masing individu. 
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Tabel 4. Konflik dalam Pernikahan Subjek 1 

No Tipe Konflik Koding Intensitas 

1. Motive Conflict A2 + 

2. Personality Based Conflict B1 +++ 

3. Situational Conflict B2 ++ 

4. Non-basic Conflict C2 +++ 

5. Konflik yang menguntungkan D1 + 

 

Berbagai konflik yang dialami pasangan ini 

diselesaikan dengan cara mereka masing-masing. Dalam menghadapi 

konflik YG lebih mengendalikan emosi dan mengalah sehingga 

konflik yang terjadi tidak berlarut-larut. Jika terjadi perdebatan 

terkadang YG lebih memilih diam untuk mengakhiri perdebatan 

yang terjadi. Berbeda dengan AM yang dulu sering pergi ke rumah 

orang tua dan menceritakan semua konflik yang dihadapinya, namun 

sekarang AM lebih memilih untuk tidak memikirkan konflik yang 

terjadi. AM percaya bahwa konflik yang dihadapinya pasti dapat 

terselesaikan sendiri seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini AM 

berusaha melepaskan diri dari situasi yang terjadi dan berusaha untuk 

berpikir positif. AM juga berusaha untuk menghindari konflik karena 

bagi AM jika terlalu memikirkan akan membuat pekerjaan rumah 

terbengkalai dan tidak bisa merawat anak. 
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Tabel 5. Coping terhadap Konflik Subjek 1 

No Metode Coping Koding Intensitas 

1. Seeking Social Support P3 ++ 

2. Distancing E1 +++ 

3. Self-control E3 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Dinamika Psikologis Konflik Pernikahan dan Coping pada 

Pasangan Pernikahan Remaja Subjek 1 

 

 

 

Emotion-Focused Coping : 

Self-control : Subjek berusaha untuk 

mengendalikan emosi dan mengalah 

sehingga konflik yang terjadi tidak berlarut-

larut. Jika terjadi perdebatan terkadang 
subjek lebih memilih diam untuk 

mengakhiri perdebatan yang terjadi. 

 

Problem-Focused Coping : 

Seeking Social Support : Subjek mencari 

dukungan dari orang tua untuk membantu 

menyelesaikan konfliknya. 

Emotion-Focused Coping : 

Distancing : Subjek berusaha untuk tidak 

memikirkan konflik yang terjadi dan percaya 

bahwa waktu dapat menyelesaikannya. 

 

 

Suami (YG) 

Menikah 19 tahun 

Istri (AM) 

Menikah 18 tahun 

Hubungan Timbal Balik dalam Pernikahan : 

Penyesuaian pada awal pernikahan dengan 

cara memahami karakter masing-masing dan 

berusaha beradaptasi dengan pasangan. 

Hubungan Timbal balik dalam 
Pernikahan : 

Penyeseuaian diri pada awal 

pernikahan dilakukan dengan cara 
saling menerima satu sama lain. 

 
Tipe-tipe Konflik : 

1. Motive Conflict : Salah satu pihak pasti 

mengalah saat sedang terjadi konflik. 
2. Personality based Conflict & Situational 

Conflict : Perbedaan karakter antara suami 

dan istri yaitu suami yang keras kepala dan 

istri moody. Konflik juga terjadi saat 
suasana hati sedang tidak baik, sedangkan 

pasangan berbicara yang tidak penting 

sehingga memicu kemarahan. 

3. Non-basic Conflict : Konflik yang terjadi 
hari ini tidak akan terulang lagi keesokan 

harinya. 

4. Konflik yang menguntungkan : Hubungan 

menjadi semakin baik. Seiring berjalannya 
waktu karakter buruk dari pasangan mulai 

berubah menjadi baik. 

Tipe-tipe Konflik : 

1. Motive Conflict : Saat terjadi 

konflik pasti ada salah satu pihak 
yang mengalah. 

2. Personality based Conflict & 

Situational Conflict : Perbedaan 

karakter antara suami dan istri 
yaitu suami yang egois dan istri 

tidak mau mengalah, suami lebih 

tertutup sedangkan istri mudah 

bergaul. Adapun konflik terjadi 
ketika sedang lelah dan pasangan 

memicu kemarahan. 

3. Non-basic Conflict : Konflik yang 

terjadi tidak berlarut-larut dan 
dapat diselesaikan. 

4. Konflik yang menguntungkan : 

Setelah terjadi konflik hubungan 

semakin baik karena sudah 
mengerti karakter masing-masing. 

Konflik 

Coping terhadap 

Konflik 
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2. Subjek 2 

Tabel 6. Identitas Subjek 2 

Keterangan Suami Istri 

Nama SNP F 

Usia 21 tahun 20 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 

Pekerjaan Karyawan pabrik Karyawan toko 

Pendidikan SMK SMK 

Jumlah Anak 1 

 

a. Hasil Observasi 

Pada pertemuan pertama peneliti meminta subjek 

kedua istri untuk mengisi kuesioner. Subjek mengalami kebingungan 

dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Subjek 

menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak dipahaminya. Subjek 

juga nampak bingung mengenai konflik apa saja yang dialaminya 

dalam rumah tangga. Hal ini juga terjadi pada saat proses wawancara 

pada pertemuan kedua. Wawancara dilakukan di toko tempat subjek 

bekerja. Subjek sangat bingung dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan. Subjek sering menggaruk kepala saat diberikan 

pertanyaan dan memberikan isyarat bahwa subjek tidak mengerti 

harus menjawab apa. Peneliti pun memperjelas setiap pertanyaan 

sehingga subjek bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek 

terlihat tidak tenang dan ingin segera mengakhiri wawancara. Subjek 

juga cukup tertutup dalam menjawab setiap pertanyaan. 
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Berbeda dengan subjek kedua suami pada saat 

diberikan kuesioner maupun wawancara. Subjek mengisi kuesioner 

dengan baik dan tidak kesulitan dalam mengisinya. Subjek juga 

memahami pertanyaan yang diberikan. Wawancara dilakukan pada 

subjek di warung mie ayam karena rumah subjek yang cukup jauh 

dan warung tersebut adalah tempat yang paling dekat dari pabrik 

tempat subjek bekerja. Subjek duduk dengan santai dan menjawab 

setiap pertanyaan dengan lancar. Subjek menjawab setiap pertanyaan 

dengan pandangan ke arah meja atau jalan raya. Pada pertanyaan 

tertentu subjek juga menjawab dengan tersenyum, bahkan saat 

ditanya mengenai tanggung jawabnya sebagai suami yang cukup 

banyak, subjek menjawab sambil tertawa. Subjek menganggap 

bahwa memang sebagai suami pasti memiliki tanggung jawab yang 

berat. Subjek sangat terbuka dalam menjawab pertanyaan. 

b. Hasil Wawancara 

Data yang diperoleh dari wawancara ini didukung oleh 

kuesioner sebagai triangulasi. Hasil kuesioner menunjukkan 

kesamaan dengan hasil wawancara. 

 

1) Latar Belakang Subjek 

Subjek yang kedua merupakan pasangan yang 

menikah remaja pada usia 21 tahun dan 19 tahun. Sekarang ini 

SNP berusia 21 tahun dan F 19 tahun. Usia pernikahan mereka 

masih satu tahun. Pekerjaan SNP adalah sebagai karyawan 

pabrik, sedangkan F bekerja sebagai karyawan sebuah toko di 
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Surakarta. Pendidikan terakhir SNP dan F adalah SMK, namun 

bedanya jurusan yang diambil SNP adalah otomotif dan F 

memilih jurusan komputer. 

Pasangan ini memilih menikah pada usia tersebut 

karena bagi subjek apabila diteruskan untuk berpacaran akan 

menimbulkan fitnah. Sesuai dengan agama Islam pun juga tidak 

memperbolehkan untuk berpacaran dan pergi bersama. Subjek 

juga berpikir bahwa daripada menambah dosa dan menjadi 

bahan pembicaraan tetangga maka mereka memutuskan untuk 

menikah. Orang tua F juga meminta SNP untuk melamar F dan 

kedua pihak keluarga pun sepakat untuk menikahkan mereka. 

Pernikahan pasangan ini sudah berlangsung kurang lebih satu 

tahun dan sudah dikaruniai satu anak yang berusia dua bulan. 

 

2) Hubungan Timbal Balik dalam Pernikahan 

Penyesuaian pada awal pernikahan memang tidak 

mudah bagi pasangan ini. SNP berusaha untuk mengarahkan 

istrinya dalam berumah tangga. SNP mengajarkan bagaimana 

harus bersikap terhadap orang tua dan membantu orang tua 

ketika mengalami kesulitan. F merasakan kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dengan pasangan karena terkesan kaku pada 

awalnya, namun semakin lama F mulai bisa menyesuaikan 

dirinya dan mulai terbiasa. Dalam hal ini komunikasi memang 

sangat diperlukan dalam pernikahan, pasangan ini mengaku 

bahwa komunikasi yang terjalin lancar dan berjalan baik. Pada 
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saat sedang emosi SNP memang lebih terbuka dalam 

mengutarakan hal-hal yang membuatnya kesal, namun SNP tidak 

sampai berkata kasar pada istrinya karena sudah berjanji sebelum 

menikah bahwa tidak boleh berbicara tidak baik pada istri. SNP 

lebih mengendalikan emosinya sehingga tidak ada perkataan 

yang tidak baik. SNP juga selalu menasehati istrinya apabila ada 

hal yang tidak disukai dari dirinya. Jika memang SNP bersalah 

atau ada kata-kata yang kurang berkenan, maka SNP meminta 

istrinya untuk mengatakannya. F memang tidak terbuka dan 

lebih diam sehingga suaminya yang lebih sering bicara dan 

mengarahkannya. F tetap ikut berpendapat walaupun dia tidak 

terbuka terhadap pasangannya. 

 

3) Konflik dalam Pernikahan 

Dalam rumah tangga yang paling dominan adalah 

SNP. SNP terkadang membantu istrinya untuk merawat anak dan 

mencuci pakaian. SNP juga selalu mengarahkan istrinya dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Apabila pekerjaan rumah 

sudah bisa diselesaikan oleh istrinya, maka SNP tidak 

mengaturnya. F tidak mempermasalahkan hal tersebut karena 

suaminya mengatur supaya F menjadi lebih baik. F tidak pernah 

merasa dieksploitasi oleh suaminya. Dalam hal mengambil 

keputusan pun juga paling banyak dilakukan oleh SNP. Sebelum 

mengambil keputusan pasangan ini musyawarah terlebih dahulu. 

Misalnya, saat ingin membeli sesuatu harus meminta ijin dari 



 
 

69 
 

 
 

suami terlebih dahulu dan kadang muncul konflik antara suami 

dan istri. Ada hal yang tidak disukai oleh suami dan bertolak 

belakang dengan yang sudah dimusyawarahkan. Dengan begitu 

SNP terkadang mengalah dengan keadaan tersebut. Pasangan ini 

memiliki tugas masing-masing dalam rumah tangga. SNP 

bekerja dan terkadang membantu istrinya. Saat F sedang sibuk 

mencuci baju, suaminya membantu menyapu, memandikan dan 

memberikan makan anaknya. Menurut SNP, istrinya sudah 

mengerti tugasnya yang harus memasak dan menyambut suami 

saat pulang bekerja. Mereka mengurus anaknya bersama-sama, 

namun saat mereka bekerja yang mengurus anak mereka adalah 

orang tua F. Dulu sebelum F bekerja, F mengasuh anaknya setiap 

hari, namun sekarang F sudah bekerja sehingga F menitipkan 

anaknya pada orang tuanya. Ketika hari libur F yang tetap 

bekerja, maka anaknya diasuh oleh suaminya yang libur bekerja. 

SNP mengakui bahwa tugasnya sebagai suami memang banyak, 

walaupun begitu SNP tidak mempermasalahkan hal tersebut 

karena SNP harus bisa bertanggung jawab dalam mengurus 

rumah tangganya. Berbeda dengan F yang merasa bahwa 

pembagian tugas dalam rumah tangga sudah adil dan setara. 

Dalam hal mengasuh anak pasangan ini memiliki perbedaan. 

SNP lebih sabar dalam mengasuh anaknya, sedangkan F tidak 

sabar dan lebih keras dalam mengasuh anaknya. Adapun 

perbedaan karakter antara pasangan ini. SNP merasa bahwa 

istrinya keras kepala karena terkadang nasehatnya tidak 
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didengarkan dan suka membantah, sedangkan dirinya lebih 

dewasa dalam menghadapi setiap konflik. Bagi SNP, istrinya 

juga belum bisa mengatur keuangan karena istrinya suka 

membeli barang-barang yang tidak penting. Perbedaan juga 

dirasakan oleh F yang merasa bahwa suaminya lebih dewasa 

karena sering mengarahkannya menjadi yang lebih baik, namun 

F masih sering mementingkan dirinya sendiri atau egois.  

Setelah menikah hubungan pertemanan dan 

hubungan dengan keluarga tidak sama seperti sebelum 

pernikahan terjadi. SNP sudah jarang bertemu dengan teman-

temannya. SNP bertemu dengan teman-temannya terkadang 

sebulan sekali, dua minggu sekali, atau seminggu sekali. 

Pertemuannya pun hanya sebentar saja yaitu sekitar 30 menit 

sampai satu jam saja. SNP menyadari bahwa sekarang sudah 

memiliki keluarga sehingga tidak baik jika pergi dengan teman-

temannya seperti orang yang masih lajang. F juga sudah jarang 

bertemu dengan teman-temannya. Jika ada acara tertentu, maka 

F baru akan bertemu dengan teman-temannya seperti acara 

pernikahan. Hal ini terkadang memicu terjadinya konflik. SNP 

suka bermain PS dengan temannya dan sering lupa waktu 

sehingga istrinya menelpon SNP dan memintanya segera pulang. 

Ada juga batasan-batasan untuk itu. F membatasi SNP supaya 

tidak terlalu lama bepergian, cukup satu atau dua jam saja. Selain 

itu juga SNP dilarang untuk pergi sampai larut malam. Hal ini 

tidak terjadi pada F karena SNP tidak membatasi istrinya dalam 
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bertemu dengan teman-temannya. Hubungan mereka dengan 

keluarga setelah menikah berjalan dengan baik. Rumah orang tua 

SNP dekat dengan rumah pasangan ini sehingga sering 

berkunjung. Anak dari pasangan ini juga dititipkan pada orang 

tua F sehingga juga sering bertemu. Tidak ada larangan untuk 

bertemu dengan keluarga masing-masing. Hal yang dapat 

memicu terjadinya konflik seperti adanya aktivitas yang tidak 

disukai pasangan juga dirasakan oleh pasangan ini. SNP kesal 

dengan istrinya yang berdandan sangat lama, kadang bisa sampai 

setengah jam dan bahkan sampai satu jam. Aktivitas yang tidak 

disukai F adalah saat malam minggu suaminya pergi seperti anak 

muda, padahal sudah memiliki anak tetapi malah 

meninggalkannya dan pergi hingga larut malam yaitu jam 12 

malam dan kadang sampai jam 1 pagi. 

Ketika terjadi konflik terdapat salah satu pihak 

yang mengalah. Pada pasangan ini yang sering mengalah adalah 

SNP, namun SNP juga mengatakan bahwa istrinya terkadang 

juga mengalah. Adapun pada saat tertentu istrinya yang bersalah, 

namun SNP yang mengalah. F juga mengaku bahwa suaminya 

lebih sering mengalah. Konflik yang sering terjadi adalah karena 

perbedaan karakter antara suami dan istri. SNP merasa bahwa 

dirinya lebih dewasa, sedangkan istrinya adalah tipe orang yang 

keras kepala dan sulit untuk dinasehati. Nasehat SNP terkadang 

tidak didengarkan oleh istrinya dan berusaha untuk membantah. 

Hal ini didukung oleh perkataan F. “Dikandani ngeyel ngunu lo. 
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Aku kan wong e ra patek resikan mbak, ra koyo bojoku. Kadang 

ndelehne barang ora neng nggon e, dadine bojoku nesu-nesu. 

Terus aku dikandani malah nyauri neh ngunu lo, mbantah.” F 

juga mengatakan bahwa suaminya lebih dewasa daripada 

dirinya. Selain itu terdapat perbedaan karakter lain yang 

dirasakan SNP. “Ya kadang karena istri sama suami itu kurang 

perhatian. Kadang dia belum bisa ngertiin suami. Misalkan 

suami kan begini. Status udah suami, misalkan suami darimana, 

dari kerja, atau abis pekerjaan di rumah kan capek. Kadang istri 

itu..biasanya kan kalo istri yang baik misalkan suami kerja 

capek ya langsung diambilin minum atau disenyumin gitu. 

Kadang perilaku yang menyebabkan saya marah itu dia nda 

peka itu lo. Kalo keinginan saya tu misalkan suami capek kerja 

gitu ya itu langsung ngerti gitu lo. Pulang kerja dibikinin minum, 

disapa dengan baik, atau disenyumin gitu.” Hal tersebut 

dikatakan oleh SNP pada saat wawancara. Menurut SNP istrinya 

juga orang yang boros dan suka membeli barang yang tidak 

penting. Dalam merapikan barang-barang juga F bukan tipe 

orang yang rapi. F biasanya menaruh barang dengan 

sembarangan sehingga membuat suaminya kesal. Adapun 

konflik yang disebabkan oleh situasi tertentu. “Masalah klambi 

barang aku seneng sing ketat-ketat ngunu lo. La bojoku kwi..kan 

aku jilbab an to mbak yoo sepantese jilban wong Islam ki yo ojo 

ketat-ketat. Nek nganggo klambi sing dowo. Aku kan yo pengen 

sing model saiki-saiki ngunu. Tapi kan aku yo wes nduwe anak 
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dadi kudu nyesuaike. Yo terus semenjak nduwe anak aku rodok 

wegah nek berhubungan intim wes bedo rasane. Tur meneh aku 

yo wes nyambut gawe dadi kesel.” F mengatakan hal tersebut 

melalui wawancara. Perkataan tersebut juga diakui oleh SNP 

yang memang melarang istrinya menggunakan pakaian ketat dan 

terkadang meminta hubungan intim, namun istrinya menolak. 

“Ya nda sih paling kan seminggu sekali kan ya namanya laki-

laki wajar kan mbak kalo seperti itu. Hehehe. Ya biasanya saya 

agak kesel terus pindah kamar. Hehehe.” Selain itu F berdandan 

sangat lama, terkadang bisa sekitar 30 menit sampai satu jam. 

Hal tersebut dapat memicu kemarahan suaminya.  

Berbagai konflik yang terjadi tetap memiliki jalan 

keluar bagi pasangan ini. Mereka selalu menyelesaikan konflik 

yang terjadi pada hari itu juga dan keesokan harinya sudah tidak 

terulang lagi. “Misalkan saya punya masalah jangan sampe 

dibawa-bawa ke besok lagi..besok lagi. Yang udah ya udah gitu 

aja. Sama dibilangin jangan sampe konflik itu terulang 

kembali.” Pernyataan tersebut dikatakan oleh SNP dan diperkuat 

oleh pernyataan yang diberikan oleh F. “Yo misale iki padu ngko 

bengi wes baikan. Wes apik meneh. Sesuk wes biasa.” Adanya 

konflik yang terjadi dalam rumah tangga pasangan ini justru 

membuat hubungan mereka semakin baik. Bagi mereka setiap 

konflik yang terjadi dapat mendewasakan diri mereka. 
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4) Coping terhadap Konflik yang Terjadi 

Kedua subjek ini mengatasi segala konflik yang 

terjadi secara baik adanya. SNP lebih mengarahkan istrinya 

apabila ada hal yang tidak berkenan bagi SNP. Pada saat terdapat 

waktu luang untuk bersantai SNP memanfaatkan waktu tersebut 

untuk memberikan nasehat dan pengarahan kepada istrinya. SNP 

juga terkadang lebih memilih diam saat terjadi konflik, namun 

keesokan harinya konflik sudah terselesaikan. SNP lebih 

memendam amarah sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang 

tidak baik kepada istrinya. SNP berusaha untuk mengendalikan 

emosinya ketika sedang terjadi konflik. F biasanya juga 

menyelesaikan konflik secara baik, yaitu dengan meminta maaf 

apabila melakukan kesalahan, walaupun terkadang malu untuk 

meminta maaf terlebih dahulu. 

 

c. Analisis Kasus 

Terdapat hubungan timbal balik yang terjadi dalam 

ikatan pernikahan. Hal tersebut diwujudkan dalam penyesuaian diri 

pada awal pernikahan dan komunikasi dengan pasangan. SNP 

menyesuaikan dirinya pada awal pernikahan dengan mengarahkan 

istrinya dan mengajarkan cara bersikap dengan orang tua. Hal ini 

dilakukannya karena memang SNP merasa bahwa dirinya lebih 

dewasa sehingga SNP yang mengatur istrinya supaya bisa membantu 

orang tua ketika mengalami kesulitan dan mengingatkan untuk 

segera mengerjakan pekerjaan rumah. F mengaku memang sulit 
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untuk menyesuaikan diri pada awal pernikahan karena terkesan kaku 

dan memang memiliki sifat yang berbeda. Walaupun begitu seiring 

berjalannya waktu F dapat membiasakan dirinya dalam berumah 

tangga. Dalam hal berkomunikasi pasangan ini mengaku memang 

komunikasi antara keduanya berjalan dengan lancar.  

Pada hubungan timbal balik tersebut dapat memicu 

terjadinya berbagai konflik. Konflik yang terjadi disebabkan oleh 

perbedaan karakter dan situasi tertentu. Pasangan ini memiliki 

perbedaan karakter satu sama lain, yaitu SNP yang memiliki sifat 

lebih dewasa, sedangkan F merupakan tipe orang yang keras kepala. 

Hal ini sering memicu konflik karena SNP merasa kesal apabila 

istrinya sulit untuk dinasehati dan terkadang membantah 

perkataannya. SNP juga tidak menyukai sifat istrinya yang boros dan 

suka membeli barang-barang yang tidak penting. F sendiri juga 

mengaku bahwa dirinya tidak rapi dalam menaruh barang-barang. F 

sering menaruh barang dengan sembarangan sehingga membuat 

suaminya kesal. Pada situasi tertentu juga dapat terjadi konflik. SNP 

merasa kesal apabila istrinya berdandan sangat lama. Selain itu juga 

SNP melarang istrinya untuk berpakaian ketat, sedangkan F ingin 

memakai pakaian yang sesuai dengan model jaman sekarang. 

Konflik mengenai seks juga dialami pasangan ini. SNP biasanya 

meminta untuk berhubungan intim, namun istrinya menolak karena 

istrinya merasa bahwa setelah memiliki anak rasanya sudah berbeda. 

F menolak untuk berhubungan intim juga karena merasa lelah setelah 

bekerja. Hal tersebut membuat suaminya marah dan berpindah ke 
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kamar lain. Konflik yang terjadi tidak sampai berlarut-larut dan 

selalu diselesaikan dengan baik. Apabila hari ini terjadi konflik maka 

keesokan harinya tidak terulang lagi. Dengan begitu hubungan 

pasangan ini pun menjadi semakin baik setelah terjadi konflik. 

Mereka lebih bisa berpikir secara dewasa dan memahami satu sama 

lain. 

 

Tabel 7. Konflik dalam Pernikahan Subjek 2 

 

 

 

 

S

e 

Semua konflik yang terjadi pada pasangan ini dihadapi 

dengan caranya masing-masing. SNP lebih berusaha untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengambil tindakan 

berupa mengarahkan, menasehati, dan menegur istrinya supaya 

menjadi lebih baik lagi. Apabila SNP yang melakukan kesalahan 

maka SNP akan mengakui kesalahannya meminta maaf pada 

istrinya. SNP selalu mengendalikan emosinya supaya tidak 

menyakiti istrinya, namun terkadang SNP lebih memilih diam dan 

percaya bahwa konflik akan berakhir keesokan harinya. Cara yang 

No Tipe Konflik Koding Intensitas 

1. Motive Conflict A2 ++ 

2. Personality Based Conflict B1 +++ 

3. Situational Conflict B2 ++ 

4. Non-basic Conflict C2 ++ 

5. Konflik yang menguntungkan D1 + 
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dilakukan F juga sama dengan suaminya. F berusaha menyelesaikan 

masalahnya dengan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. 

 

Tabel 8. Coping terhadap Konflik Subjek 2  

No Metode Coping Koding Intensitas 

1. Planful problem-solving P1 +++ 

2. Distancing E1 ++ 

3. Self-control E3 ++ 
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Gambar 4. Dinamika Psikologis Konflik Pernikahan dan Coping pada 

Pasangan Pernikahan Remaja Subjek 2 

Hubungan Timbal balik dalam 
Pernikahan : 

Penyeseuaian diri pada awal 

pernikahan dilakukan dengan cara 

mengarahkan dan mengajarkan 

pasangan dalam berumah tangga. 

 Tipe-tipe Konflik : 

1. Motive Conflict : Suami yang 

paling sering mengalah, namun 

terkadang istri juga mengalah. 

2. Personality based Conflict & 

Situational Conflict : Perbedaan 

karakter antara suami dan istri 

yaitu suami yang lebih dewasa dan 

istri keras kepala dan boros. 

Adapun konflik terjadi ketika istri 

berdandan sangat lama. Istri juga 
tidak bisa mengatur keuangan 

dengan baik. 

3. Non-basic Conflict : Konflik hari 

ini tidak dibawa sampai keesokan 

harinya dan tidak boleh terulang 

lagi. 

4. Konflik yang menguntungkan : 

Hubungan semakin baik karena 

konflik menjadikan lebih dewasa 

dan dapat semakin memperbaiki 

diri. 

Suami (SNP) 

Menikah 21 tahun 

Istri (F) 

Menikah 19 tahun 

Hubungan Timbal Balik dalam 
Pernikahan : 

Penyesuaian pada awal pernikahan 

dengan cara membiasakan diri 

dengan pasangan apapun 

karakternya. 

Tipe-tipe Konflik : 

1. Motive Conflict : Lebih sering suami yang 

mengalah, tetapi istri juga kadang 

mengalah 

2. Personality based Conflict & Situational 

Conflict : Perbedaan karakter antara suami 

dan istri yaitu suami lebih dewasa dan istri 

keras. Konflik juga terjadi saat suami 

pulang larut malam dan penolakan untuk 

berhubungan intim yang membuat suami 

marah. 
3. Non-basic Conflict : Konflik tidak 

berlarut-larut dan segera diselesaikan. 

4. Konflik yang menguntungkan : Hubungan 

menjadi baik karena dapat saling 

memahami dan menambah kedewasaan. 

Konflik 

Problem-Focused Coping : 

Planful problem-solving : Subjek berusaha 

menasehati dan menegur pasangannya. Apabila 

melakukan kesalahan subjek juga akan meminta 

maaf. 

Emotion-Focused Coping : 

Self-control : Subjek berusaha untuk 

mengendalikan emosi dan jangan sampai muncul 

perkataan yang tidak baik sesuai janjinya 

sebelum menikah. 

Distancing : Subjek hanya diam dan merasa 
yakin bahwa konflik akan selesai keesokan 

harinya. 

 

 

 

 

Coping terhadap Konflik 

Problem-Focused Coping : 

Planful problem-solving : 

Subjek berusaha 

menyelesaikan konflik 

dengan baik dan meminta 

maaf jika melakukan 

kesalahan. 
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3. Subjek 3 

Tabel 9. Identitas Subjek 3 

Keterangan Suami Istri 

Nama SY S 

Usia 27 tahun 25 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 

Pekerjaan Karyawan swasta Karyawan toko 

Pendidikan SMK SMK 

Jumlah Anak 1 

 

a. Hasil Observasi 

Peneliti memberikan kuesioner dan melakukan 

wawancara pada pertemuan pertama dengan subjek ketiga istri. 

Dalam menjawab kuesioner, subjek sering bertanya mengenai 

penjelasan dari pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Setelah 

bertanya subjek dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik. 

Proses wawancara juga dilakukan saat subjek masih bekerja 

sehingga peneliti meminta waktu sebentar untuk melakukan 

wawancara. Wawancara dilakukan di toko tempat subjek bekerja. 

Subjek sangat terbuka pada saat diberikan pertanyaan. Subjek 

menceritakan setiap kejadian secara rinci. Subjek juga terlihat serius 

dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan.  

Pada pertemuan kedua, peneliti memberikan kuesioner 

dan melakukan wawancara dengan subjek ketiga istri. Subjek 

mengisi kuesioner dengan baik, namun memang menjawab 
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pertanyaan dengan cukup singkat. Dalam proses wawancara, subjek 

sangat tertutup sehingga harus memberikan pertanyaan secara 

berulang-ulang supaya subjek menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Subjek juga menjawab setiap pertanyaan dengan singkat. Subjek 

memang sedang ada konflik dengan istrinya sehingga terlihat kesal. 

Hal tersebut diceritakan oleh subjek sendiri bahwa memang sedang 

kesal dengan istrinya karena dipaksa untuk membantu saudaranya 

yang memiliki acara. Adapun beberapa pertanyaan yang tidak 

dimengerti oleh subjek sehingga peneliti harus menjelaskannya. 

 

b. Hasil Wawancara 

Data yang diperoleh dari wawancara ini didukung oleh 

kuesioner sebagai triangulasi. Hasil kuesioner menunjukkan 

kesamaan dengan hasil wawancara. 

 

1) Latar Belakang Subjek 

Subjek ketiga merupakan pasangan yang menikah 

pada usia 21 tahun dan 19 tahun. Usia SY sekarang adalah 27 

tahun, sedangkan S berusia 25 tahun. Pernikahan mereka sudah 

berlangsung selama enam tahun. Pekerjaan SY adalah sebagai 

karyawan swasta. Terdapat tiga shift saat bekerja yaitu shift pagi, 

sore, dan malam. S juga bekerja sebagai karyawan di sebuah 

toko. Pendidikan terakhir pasangan ini adalah SMK dengan 

jurusan yang berbeda. SY memilih jurusan mesin perkakas dan S 

mengambil jurusan administrasi perkantoran. Keputusan untuk 
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menikah di usia tersebut dijalani oleh pasangan ini karena 

merasa sudah memiliki umur yang cukup dan tidak ingin 

menimbulkan fitnah maka mereka memilih untuk menikah. 

Selain itu juga merasa takut apabila pasangannya diambil oleh 

orang lain maka dari itu memutuskan untuk menikah. Pasangan 

ini dikaruniai satu anak yang berusia lima tahun. 

 

2) Hubungan Timbal Balik dalam Pernikahan 

Penyesuaian pada awal pernikahan dilakukan SY 

dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan. Selain 

itu, saling percaya juga merupakan salah satu cara supaya 

hubungan dengan pasangan berjalan dengan baik. S juga 

mengatakan bahwa menjalin komunikasi yang baik dengan cara 

SMS atau telepon adalah salah satu cara untuk menyesuaikan diri 

dengan pasangannya. Adapun kebiasaan buruk yang dimiliki 

suami S sehingga membuat dirinya tidak menyangka akan hal 

itu. S menasehati suaminya secara perlahan sehingga kebiasaan 

buruk suaminya, yaitu minum minuman keras sudah berhenti 

sampai sekarang. Pasangan ini memang lancar dalam 

berkomunikasi karena setiap harinya pasti memberi kabar satu 

sama lain melalui SMS atau telepon. SY selalu terbuka dengan 

istrinya karena jika tidak terbuka maka konflik yang terjadi tidak 

akan selesai. Oleh karena itu, SY selalu mengutarakan hal-hal 

yang tidak disukai kepada istrinya, tetapi kadang SY memilih 

untuk diam dan menunggu istrinya sadar akan kesalahannya. S 
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juga saling terbuka dengan suaminya, biasanya S dan suaminya 

melakukan sharing untuk mengambil keputusan yang terbaik. 

Namun ketika merasa sulit untuk menyelesaikan suatu konflik 

maka S bertanya pada orang tuanya atau saudara yang lebih tua. 

S terkadang juga bercerita dengan temannya tentang konflik 

yang dihadapinya. Konflik yang terjadi tidak langsung 

diselesaikan oleh S. S biasanya memendam terlebih dahulu dan 

memilih untuk tidak berbicara dengan suaminya.  

 

3) Konflik dalam Pernikahan 

Dalam mengatur rumah tangga pasti ada salah satu 

pihak yang lebih dominan. Pada pasangan ini memiliki pendapat 

yang berbeda. SY merasa dia yang lebih dominan, namun 

istrinya merasa bahwa dirinya yang lebih dominan. Mereka juga 

tidak merasa menguasai pasangannya karena memang sudah 

menjadi tugas mereka untuk mengatur rumah tangga. Dalam hal 

mengambil keputusan pun mereka berbeda pendapat. Menurut 

SY istrinya yang bertanggung jawab mengambil keputusan 

seperti menentukan tempat sekolah anak. S justru merasa bahwa 

lebih banyak suaminya yang mengambil keputusan, namun S 

juga diskusi terlebih dahulu dengan suaminya atau meminta 

pendapat ibunya. Bagi SY juga tidak pernah ada perdebatan 

dalam menentukan keputusan karena SY menyerahkan 

semuanya pada istrinya. SY hanya mengikuti saja keputusan 

yang diambil terutama untuk menyekolahkan anaknya. Berbeda 
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dengan S yang mengatakan bahwa pasti ada perdebatan karena 

terkadang berbeda pendapat dengan suaminya, tetapi keputusan 

diambil yang terbaik. Adapun pembagian tugas dalam rumah 

tangga. SY biasanya bekerja dan terkadang juga membantu 

istrinya untuk mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. 

Menurut S, suaminya memang bekerja dan memiliki pekerjaan 

sampingan yaitu mengurus sawah orang tuanya. Suaminya juga 

membantunya mencuci baju, membersihkan rumah, dan 

mengurus anak saat S bekerja. SY merasa bahwa pembagian 

tugasnya belum setara karena SY sebagai laki-laki sering 

melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, 

sedangkan S merasa sudah setara. S tidak merasa terbebani 

dengan tugasnya yang bekerja, mengurus anak, dan pekerjaan 

rumah. Sebenarnya S ingin di rumah saja dan tidak bekerja, 

namun S tidak ingin hanya menunggu uang dari suaminya jika 

anaknya menginginkan sesuatu. Pasangan ini mengasuh dan 

mendidik anak secara bersamaan. Keduanya memiliki cara yang 

berbeda dalam mendidik anak. SY lebih memanjakan anaknya 

dan lebih sabar, sedangkan S lebih keras terhadap anak. Hal ini 

terkadang memicu konflik. SY mengingatkan istrinya supaya 

tidak terlalu keras dengan anak karena petumbuhannya akan 

tidak baik. S juga mengatakan bahwa suaminya menasehatinya 

supaya tidak membentak anaknya dengan keras sehingga saat 

anaknya besar tidak meniru sikap ibunya.  
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Perbedaan karakter antara pasangan ini terkadang 

dapat memicu konflik. SY adalah orang yang pendiam dan sulit 

beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan S memiliki karakter 

yang cerewet dan mudah bergaul. SY merasa kesal dengan 

istrinya jika istrinya terlalu banyak berbicara sampai lupa dengan 

pekerjaan rumah. S juga merasa suaminya terlalu pendiam 

sehingga S sering menasehati suaminya supaya lebih ramah 

dengan saudara atau tetangga.   

Setelah menikah hubungan dengan teman dan 

keluarga akan berbeda. Hal ini juga dialami oleh pasangan ini. 

SY masih berhubungan baik dengan teman-temannya, namun 

jarang bertemu karena SY membatasinya dan lebih 

mementingkan keluarga dan pekerjaan. S juga mengalami hal 

yang sama. S sudah jarang bertemu dengan temannya, jika 

bertemu pun pasti mengajak suami dan anaknya. Hubungan 

dengan keluarga inti dan keluarga pasangan juga berjalan baik. 

SY memang jarang bertemu dengan orang tuanya karena jarak 

rumah yang jauh. Hubungannya dengan mertuanya juga berjalan 

baik karena tinggal bersama, bahkan SY sudah menganggap 

mertuanya seperti orang tua sendiri. S juga memiliki hubungan 

yang baik dengan ibunya karena bapaknya sudah meninggal dan 

S adalah anak tunggal sehingga ibunya tinggal bersama 

dengannya dan setiap hari bertemu. S juga jarang bertemu 

dengan keluarga pasangannya, hanya saat ada hajatan atau acara 

tertentu S berkunjung ke rumah mertuanya. SY dan S tidak 
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pernah saling melarang untuk bertemu dengan teman maupun 

keluarga. Apabila ingin bertemu dengan keluarga maka mereka 

berkunjung bersama. Adapun aktivitas dari masing-masing 

pasangan yang tidak disukai dan memicu terjadinya konflik. SY 

tidak menyukai istrinya yang suka ngerumpi dan bermain 

handphone terlalu lama sampai membiarkan anaknya yang 

sedang menangis. Sedangkan S tidak menyukai saat suaminya 

tidur karena sulit untuk dibangunkan. S terkadang harus 

membentak supaya suaminya terbangun. Selain itu, suami S 

terlalu pemilih saat makan karena memiliki riwayat penyakit 

maka tidak bisa memakan makanan pedas padahal S suka 

makanan pedas. Hal tersebut yang dapat memicu terjadinya 

konflik. 

Saat mengalami konflik pasti ada pihak yang 

mengalah. Yang lebih sering mengalah adalah SY. Hal ini juga 

didukung oleh S yang juga mengatakan bahwa suaminya lebih 

sering mengalah. Walaupun SY sering mengalah, namun 

terkadang istrinya juga mengalah. Hal yang dapat memicu 

konflik adalah adanya perbedaan karakter dan situasi tertentu. 

Bagi SY kedua hal tersebut dialaminya. “Dua-duanya sih. Sifat e 

tu sifat ngeyel, nek dibilangi susah, keras kepala. Kalo saya kan 

yang lebih dewasa jadi tak diemin aja. Trima apa adanya aja 

lah. Kalo yang situasi kan saya udah bilang nda mau mbantu 

tapi tetep dipaksa. “ SY merasa istrinya memiliki sifat yang 

keras kepala dan dirinya memang lebih pendiam dan berusaha 
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menerimanya. S juga mengatakan bahwa suaminya memang 

lebih dewasa, sedangkan S masih labil. Bagi S konflik yang 

terjadi lebih sering karena situasi tertentu. ’Tetep situasi tertentu 

sih paling apa. Biasane tetep anak sih mbak. Misale kan anak 

bisa ini gitu nanti dibelike hadiah. Nek anak kecil kan daya ingat 

e bagus mesti kan nagih gitu lo. Kadang ditagih pas nda ada 

uang kan ngomel-ngomel saya. Terus kadang i suami saya kan 

empat bersaudara, anak pertama terus laki sendiri. Saya disuruh 

ikut dia gitu lo mbak. Kadang saya nek meh nginep sana tu koyo 

wegah gitu lo mbak. Kan adike suami saya masih tinggal di situ 

dadine saya kikuk nek meh tinggal disana. Piye ngunu lo mbak. 

Kadang kan nek masak-masak gitu kan nda enak to mbak nek 

dia nda punya pun pasti kan ditutup-tutupi to.” Selain itu, S juga 

mengatakan bahwa keuangan menjadi pemicu terjadinya konflik 

karena S belum bisa mengatur keuangan dengan baik. Perbedaan 

pendapat juga sering memicu terjadinya konflik. SY cenderung 

memanjakan anaknya. Apapun yang diinginkan anaknya pasti 

akan dilakukan. S tidak menyukai hal tersebut, terutama dalam 

hal makan. “Paling ya masalah anak sih jadi beda pendapat 

gitu. Terkadang kan pengen i anak makan sayur tapi njaluke 

garingan terus bapak e kan ngomong ojo mbok pekso ngko nek 

pengen maem sayur kan njaluk dewe. Saya kan gregetan ya 

mbak. Saya kan maksude ben pencernaan e lancar, terkadang 

bapak e njaluke kuwi yowes di kek i kuwi ngunu lo. Terlalu 

nuruti anak banget oq mbok anake bengi-bengi njaluk opo yo 
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dituruti mbak. Nda tau oq sayang banget mbe anake.” S juga 

sebenarnya masih memiliki keinginan untuk kuliah, namun hal 

tersebut terhalang oleh biaya dan keluarga yang tidak 

mendukungnya karena sudah berkeluarga. Suaminya 

melarangnya karena takut jika berada di bawah S dalam hal 

intelektual. Banyak pertimbangan yang dialami oleh S yaitu 

biaya anak sekolah yang cukup mahal, tidak memiliki biaya 

untuk kuliah, dan suaminya yang tidak mengijinkannya. 

Berbagai konflik yang terjadi selalu dapat diselesaikan. Dalam 

waktu satu atau dua hari pasti konflik akan selesai dan tidak 

terulang kembali. Konflik yang terjadi justru membuat hubungan 

pasangan ini semakin baik. “Tambah baik. Kan ya sama istri 

sendiri jadi nda baik kalau diem-dieman terus kan ya ketemu 

setiap hari.” Hal tersebut dikatakan oleh SY dan didukung oleh 

pernyataan istrinya. “Ya tambah baik sih. Kan sing kerep ngalah 

kan suami saya dadine dee sing minta maaf sing ngemong saya 

lah. Dee kan mikire kan saya nda pny bapak dadine mikire kan 

diati-ati gitu lo mbak.” S mengakui bahwa saat konflik terkadang 

muncul perkataan yang keras namun tidak pernah terjadi 

kekerasan secara fisik. 

 

4) Coping terhadap Konflik yang Terjadi 

Pasangan ini memiliki cara yang berbeda dalam 

mengahadpi konflik. SY mengahadapinya dengan mencari 
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pekerjaan lain seperti mencangkul di sawah atau mencari 

kegiatan lain yang lebih menghasilkan. SY juga lebih memilih 

diam dan berharap bahwa istrinya akan sadar dan hubungannya 

bisa baik lagi. Sedangkan S lebih memilih diam saat terjadi 

konflik karena takut apabila ibunya ikut memikirkan konfliknya. 

Ibu S memang memiliki tekanan darah tinggi sehingga S sangat 

menjaga apapun yang terjadi di dalam rumah. S terkadang juga 

meminta bantuan dari ibunya dalam menghadapi konflik. Selain 

dengan ibunya, S juga meminta pendapat dari saudara yang lebih 

tua dan temannya. Apabila terjadi konfik pada pagi hari, maka S 

akan membicarakannya pada sore hari. Setelah 

membicarakannya maka konflik akan selesai kemudian saling 

meminta maaf dan tidak akan terulang lagi. 

 

c. Analisis Kasus 

Dalam pernikahan pasti terjadi hubungan timbal balik 

antara suami dan istri. Hubungan timbal balik tersebut berupa 

penyesuaian pada awal pernikahan dan komunikasi antar pasangan 

yang seringkali memicu konflik. Pada subjek yang ketiga ini, 

penyesuaian pada awal pernikahan dilakukan dengan meningkatkan 

komunikasi dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan rasa saling 

percaya dengan pasangan. Cara pasangan ini berkomunikasi yaitu 

melalui SMS dan telepon. S mengaku kaget ketika mengetahui 

bahwa suaminya, SY suka minum minuman keras. S lebih memilih 

untuk diam saja, tetapi juga berusaha untuk menasehati suaminya 
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supaya berhenti minum minuman keras. Setelah memiliki anak SY 

baru berhenti minum minuman keras. Hubungan timbal balik ini 

dapat memicu terjadinya konflik dalam pernikahan.  

Meskipun keduanya mengalami konflik, ada salah satu 

pihak yang mengalah. Menurut subjek ketiga ini, yang paling sering 

mengalah adalah SY, namun terkadang S juga mengalah dan 

meminta maaf atas kesalahannya. Konflik yang sering terjadi adalah 

konflik karena situasi tertentu. Adanya perbedaan pendapat antara 

SY dan S dalam hal mengasuh anak terkadang memicu konflik. SY 

yang lebih sabar dalam mengasuh anaknya, sedangkan S lebih keras 

pada anaknya. SY tidak menyukai cara S dalam mengasuh anak 

karena akan berdampak buruk pada pertumbuhan anak. Oleh karena 

itu, SY sering mengingatkan S untuk tidak terlalu keras dengan anak 

supaya anak tidak meniru kebiasaan orang tuanya ketika sudah 

dewasa. SY juga terkadang menjanjikan sesuatu pada anaknya 

padahal sedang tidak memiliki uang sehingga istrinya marah dan 

muncul konflik. SY juga memaksa istrinya untuk tinggal bersama 

orang tuanya, sedangkan S memang tidak menginginkannya. Situasi 

tersebut pernah membuat SY pergi dari rumah karena terjadi 

perdebatan. Selain itu, kebiasaan S yang suka ngerumpi dan bermain 

handphone terlalu lama membuat SY kesal. S membiarkan anaknya 

yang sedang menangis dan tetap memilih untuk ngerumpi dan 

bermain handphone. Hal ini yang memicu kemarahan SY. S pun 

juga tidak menyukai kebiasaan SY yang sulit dibangunkan pada saat 

tidur. S sering merasa kesal karena kebiasaan suaminya itu. SY juga 
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pemilih dalam hal makanan. SY tidak bisa makan makanan pedas 

sedangkan istrinya suka makan makanan pedas. S juga mengaku 

belum bisa mengatur keuangan dengan baik. Pada saat wawancara 

SY sedang merasa kesal dengan istrinya karena memaksamya untuk 

membantu saudara S yang memiliki acara. S memiliki keinginan 

untuk kuliah lagi, tetapi terhalang oleh biaya dan dukungan dari 

suaminya.  Situasi-situasi tersebut biasanya dapat memicu konflik 

pada pasangan ini. Adapun konflik yang disebabkan oleh perbedaan 

karakter antara suami dan istri. SY memiliki karakter yang pendiam, 

namun cenderung lebih dewasa. Berbeda dengan S yang pandai 

berbicara,  mudah bergaul, namun masih labil dan keras kepala. 

Berbagai konflik yang terjadi selalu dapat diselesaikan 

oleh pasangan ini. Jika pada pagi hari terjadi konflik maka sore hari 

konflik sudah selesai dan tidak berlarut-larut. Hal ini berarti konflik 

yang terjadi bukanlah konflik yang mendasar. Hubungan pasangan 

ini juga semakin baik setelah mengalami berbagai konflik. SY 

memang tidak ingin terlarut dalam konflik yang terjadi. SY lebih 

memilih untuk tidak saling diam dengan istrinya karena memang 

setiap hari bertemu. Bagi S memang suaminya sangat 

mengayominya sehingga suaminya sering mengalah dan meminta 

maaf saat berkonflik. 
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Tabel 10. Konflik dalam Pernikahan Subjek 3 

 

 

 

 

 

C

a 

Cara pasangan ini menghadapi konflik pun berbeda. 

SY lebih memilih diam dan berusaha mencari pekerjaan lain seperti 

mencangkul di sawah, memotong rumput, atau melakukan pekerjaan 

lain yang lebih menghasilkan. SY merasa yakin bahwa konflik akan 

selesai dengan sendirinya. Cara tersebut berbeda dengan S yang 

menghadapi konfliknya dengan cara sharing dengan pasangan 

supaya memperoleh solusi yang terbaik. Apabila S merasa sudah 

tidak bisa menyelesaikannya maka S akan bertanya pada orang tua 

atau saudara yang lebih tua. S terkadang juga bercerita dengan 

temannya mengenai konflik yang dialaminya. S mencari dukungan 

untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Saat terjadi 

pertengkaran juga S terkadang hanya diam saja karena memikirkan 

ibunya yang memiliki penyakit hipertensi. Dengan begitu S lebih 

berusaha untuk menghindari konflik yang terjadi. 

 

 

 

No Tipe Konflik Koding Intensitas 

1. Motive Conflict A2 ++ 

2. Personality Based Conflict B1 +++ 

3. Situational Conflict B2 +++ 

4. Non-basic Conflict C2 ++ 

5. Konflik yang menguntungkan D1 + 
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Tabel 11. Coping terhadap Konflik Subjek 3  

No Metode Coping Koding Intensitas 

1. Planful problem-solving P1 + 

2. Seeking Social Support P3 + 

3. Distancing E1 ++ 

4. Escape-avoidance E2 + 
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Gambar 5. Dinamika Psikologis Konflik Pernikahan dan Coping pada 

Pasangan Pernikahan Remaja Subjek 3

Hubungan Timbal balik dalam 
Pernikahan : 

Penyesuaian diri pada awal 

pernikahan dilakukan dengan 

cara menjalin komunikasi 

dengan baik dan saling percaya. 

 

Tipe-tipe Konflik : 

1. Motive Conflict : Suami sering 

mengalah, namun terkadang 

istri juga mengalah. 

2. Personality based Conflict & 

Situational Conflict : Perbedaan 

karakter pasangan ini yaitu 

suami yang lebih dewasa, 

pendiam dan istri labil, pandai 

berbicara, dan mudah bergaul. 

Konflik juga disebabkan oleh 
kebiasaan istri yang suka 

ngerumpi dan bermain 

handphone saat anak menangis. 

3. Non-basic Conflict : Konflik 

selalu dapat diselesaikan. 

4. Konflik yang menguntungkan : 

Hubungan semakin baik karena 

tidak ingin konflik berlarut-

larut. 

Problem-Focused Coping : 

Planful problem-solving : Subjek 

melakukan sharing dengan pasangan 

untuk menyelesaikan konflik. 

Seeking Social Support : Subjek bertanya 

pada orang tua atau saudara yang lebih tua 

untuk mencari solusi. 

 

Emotion-Focused Coping : 

Distancing : Subjek melakukan 

pekerjaan lain seperti mencangkul di 

sawah, memotong rumput atau 
melakukan pekerjaan lain yang lebih 

menghasilkan. 

Escape-avoidance : Subjek memilih 

diam dan merasa bahwa konflik akan 

selesai dengan sendirinya. 

 

 

 

 

Suami (SY) 

Menikah 21 tahun 

Istri (S) 

Menikah 19 tahun 

Hubungan Timbal Balik dalam 
Pernikahan : 

Penyesuaian pada awal 

pernikahan dengan cara 

komunikasi yang baik dengan 

pasangan. 

Tipe-tipe Konflik : 

1. Motive Conflict : Suami yang sering 

mengalah karena lebih dewasa. 

2. Personality based Conflict & 

Situational Conflict : Perbedaan 

karakter pasangan ini yaitu suami 

lebih dewasa, istri keras kepala. 

Konflik juga terjadi karena kebiasaan 

buruk suami, perbedaan cara 

mengasuh anak, dan kesulitan 

mengatur keuangan, keinginan untuk 
kuliah yang memiliki hambatan. 

3. Non-basic Conflict : Konflik pagi hari 

diselesaikan sore hari dan tidak 

terulang lagi. 

4. Konflik yang menguntungkan : 

Hubungan menjadi baik karena suami 

lebih sering mengalah dan lebih 

mengayomi. 

Konflik 

Coping terhadap Konflik 




