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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Rangkuman Hasil Penelitian 

Ketiga subjek merupakan pasangan yang menikah remaja. 

Subjek 1 menikah pada usia 19 tahun dan 18 tahun. Subjek 2 dan 3 

menikah di usia 21 tahun dan 19 tahun. Subjek 1 menikah remaja 

terjadi hamil di luar nikah sehingga kedua keluarga memutuskan 

untuk menikahkan mereka. Selain itu juga memang subjek merasa 

sudah cocok sehingga memutuskan untuk menikah. Subjek 2 dan 3 

menikah remaja dikarenakan menghindari fitnah oleh orang-orang 

sekitar dan tidak ingin menambah dosa berdasarkan ajaran agama 

mereka. Subjek 3 juga merasa bahwa sudah cukup umur untuk 

menikah dan takut apabila pasangannya diambil oleh orang lain. 

Usia pernikahan subjek 1 adalah tujuh tahun. Subjek 2 menikah 

selama satu tahun, dan subjek 3 menikah selama enam tahun. Ketiga 

pasang subjek hanya memiliki satu anak saja.  

Hubungan timbal balik dalam ikatan pernikahan dilakukan oleh 

ketiga pasang subjek melalui penyesuaian diri pada awal pernikahan 

dan komunikasi yang terjalin pada setiap pasangan. Ketiga pasang 

subjek menyesuaikan diri dengan cara berusaha untuk saling 

memahami karakter pasangan sehingga mulai terbiasa dalam 

menghadapi pasangan. Selain itu juga memberikan pengarahan 

dalam hal berumah tangga. Upaya untuk menjalin komunikasi 
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dengan baik juga dilakukan oleh subjek karena komunikasi 

merupakan hal yang penting dalam berumah tangga. Rasa saling 

percaya pun ditumbuhkan dalam diri subjek supaya hubungan 

dengan pasangan semakin baik. Namun hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan bahwa akan terjadi konflik dalam setiap pernikahan. 

Berikut ini adalah tabel dari ketiga pasang subjek yang 

menggambarkan identitas dan latar belakang subjek penelitian. 

 

Tabel 12. Matriks Subjek Penelitian 

Keterangan Suami 1 Istri 1 Suami 2 Istri 2 Suami 3 Istri 3 

Nama YG AM SNP F SY S 

Usia 26 tahun 25 tahun 21 tahun 20 tahun 27 tahun 25 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

Pekerjaan Kennel boy 

& breeding, 

usaha ternak 

Ibu rumah 

tangga 

Karyawan 

pabrik 

Karyawan 

toko 

Karyawan 

swasta 

Karyawan 

toko 

Pendidikan SMK SMP SMK SMK SMK SMK 

Agama Katolik Dulu Kristen, 

setelah 

menikah 

menjadi 

Katolik 

Islam Islam Islam Islam 

Usia menikah 19 tahun 18 tahun 21 tahun 19 tahun 21 tahun 19 tahun 

Status tempat 

tinggal 

Tinggal bersama dan rumah 

sendiri 

Tinggal bersama dan 

rumah sendiri 

Tinggal bersama dan satu 

rumah dengan mertua 

Jumlah Anak 1 1 1 

Lama 

Pernikahan 

7 tahun 1 tahun 6 tahun 
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Dari ketiga subjek yang sudah diwawacara dan diberi kuesioner, 

terdapat beberapa konflik yang dialami ketiga pasangan ini, antara 

lain : 

1. Setiap terjadi konflik terdapat salah satu pihak yang 

mengalah demi keberlangsungan hubungan atau kedua 

pihak sama-sama mengalah. Pada ketiga pasang subjek ini 

pasti terdapat salah satu pihak yang mengalah dan 

biasanya terjadi bergantian. Hal ini disebabkan karena 

jika tidak ada yang mau mengalah konflik tidak akan 

terselesaikan. 

2. Konflik yang disebabkan oleh perbedaan karakter dan 

situasi tertentu : Ketiga pasang subjek memiliki 

perbedaan karakter yang dapat memicu adanya konflik. 

Perbedaan karakter dari ketiga subjek adalah karakter 

keras kepala dan dewasa yang dimiliki masing-masing 

pasangan. Selain itu, setiap pasangan pasti memiliki 

karakter pendiam dan pandai berbicara, serta mudah 

bergaul. Situasi tertentu juga dapat menyebabkan 

terjadinya konflik. Situasi dimana ketiga subjek sedang 

lelah karena bekerja memicu kemarahan yang berujung 

pada konflik. Dalam hal ini emosi ketiga subjek masih 

belum stabil sehingga sangat mudah menimbulkan 

konflik. Dalam hal mengatur keuangan juga ketiga subjek 

masih belum bisa mengatur dengan baik karena terkadang 
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masih mengutamakan kepentingan diri sendiri untuk 

membeli sesuatu yang sebernarnya tidak terlalu penting. 

3. Bagi ketiga pasang subjek, berbagai konflik pasti dapat 

diselesaikan oleh masing-masing pasangan. Mereka juga 

tidak pernah memperpanjang konflik yang terjadi. 

Konflik yang terjadi hari ini maka keesokan harinya tidak 

akan terulang lagi. Dalam hal ini berarti konflik yang 

terjadi bukanlah konflik yang mendasar dalam pernikahan 

sehingga masih bisa untuk diselesaikan. 

4. Hubungan yang terjadi pada ketiga pasang subjek ini 

semakin baik setelah mengalami berbagai konflik. Bagi 

subjek setiap konflik yang terjadi merupakan 

pembelajaran yang dapat mendewasakan masing-masing 

individu. Selain itu, mereka juga dapat saling memahami 

karakter masing-masing pasangan. 

Masing-masing subjek memiliki cara yang berbeda untuk 

menyelesaikan konflik yang dialaminya. Coping yang muncul pada 

ketiga pasang subjek antara lain : 

1. Menyelesaikan konflik dengan cara sharing atau diskusi 

dengan pasangan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. 

Cara yang lain adalah mengarahkan dan menasehati 

pasangan supaya menjadi lebih baik lagi. 
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2. Mencari dukungan dari orang tua, saudara yang lebih tua, 

atau teman agar dapat membantu memberikan solusi yang 

terbaik. 

3. Berusaha untuk mencari pekerjaan lain dan berusaha 

untuk tidak memikirkan konflik yang terjadi, namun 

merasa yakin bahwa konflik akan selesai dengan seiring 

berjalannya waktu. 

4. Berusaha mengendalikan emosi supaya konflik yang 

terjadi tidak berlarut-larut. Selain itu, juga supaya tidak 

muncul perkataan yang tidak baik terhadap pasangan. 

5. Lebih memilih untuk diam dan menunggu sampai konflik 

mereda dan terselesaikan dengan sendirinya. 

 

B. Pembahasan 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 dikatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 

tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua terlebih dahulu 

untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perkawinan hanya 

diijinkan oleh negara bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak 

wanita mencapai 16 tahun (Hanafi, 2011, hal. 15-16). Ketiga 

pasang subjek termasuk pernikahan remaja karena subjek 1 

menikah pada usia 19 dan 18 tahun, subjek 2 dan 3 menikah pada 

usia 21 dan 19 tahun.  

Relasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan merupakan 

hubungan timbal balik yang diterapkan melalui penyesuaian dalam 
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pernikahan dan komunikasi yang terjalin antar pasangan. Menurut 

Glenn (dalam Lestari, 2012, hal. 9-10) ada tiga indikator dalam 

proses penyesuaian pernikahan, yaitu konflik, komunikasi, dan 

berbagi tugas rumah tangga. Keberhasilan penyesuaian dalam 

pernikahan tidak lepas dari adanya konflik yang terjadi. Komunikasi 

juga berperan penting dalam segala aspek kehidupan pernikahan. Hal 

ini bertujuan untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan 

pasangan. Penyesuaian yang dilakukan ketiga pasang subjek dengan 

cara menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan sehingga 

dapat saling memahami karakter masing-masing. Penyesuaian pada 

awal pernikahan sering memicu ketegangan emosional sehingga 

muncul berbagai konflik. 

Ketiga pasang subjek mengalami konflik yang bersumber dari 

ketidaksetaraan dalam pembagian tugas-tugas dan kegagalan 

menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Subjek 1 mengalami 

konflik tersebut. Subjek 1 istri (I1) merasa tugasnya dalam rumah 

tangga terlalu banyak dan berharap suaminya dapat membantunya, 

namun kenyataannya suaminya tidak membantunya dalam mengurus 

pekerjaan rumah. Pasangan subjek 2 merasa bahwa tugasnya sudah 

adil karena merasa bahwa sudah merupakan tanggung jawabnya 

dalam berumah tangga. Berbeda dengan subjek 3 juga mengalami 

konflik dalam hal pembagian tugas. Subjek 3 suami (S3) merasa 

bahwa seharusnya tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti 

membersihkan rumah, namun subjek mengaku bahwa sering 

membersihkan rumah. Adapun konflik dalam mengasuh anak. Ketiga 
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pasang subjek memang mengasuh anaknya secara bersamaan. 

Walaupun begitu cara mereka dalam mengasuh anak memiliki 

perbedaan sehingga dapat memicu konflik. Pada subjek 1 suami (S1) 

lebih suka bercanda dengan anak, sedangkan subjek 1 istri (I1) lebih 

keras dan serius dalam mengasuh anak. Pasangan subjek 2 memiliki 

cara yang sama dalam mengasuh anak yaitu subjek 2 suami (S2) 

yang lebih sabar dalam mengasuh anak, sedangkan subjek 2 istri (I2) 

mengaku bahwa tidak sabar dalam mengasuh anak dan cenderung 

lebih keras. Hubungan dengan teman dan keluarga juga dapat 

memicu konflik. I1 mengaku bahwa mengalami konflik karena S1 

pergi dengan teman-temannya, sedangkan anak sedang menangis. S1 

juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga. S1 tidak 

menyukai keluarga pasangannya. Hal tersebut membuat I1 merasa 

kesal. Pasangan subjek 2 juga mengalami konflik yang sama. S2 

pergi dengan temannya pada saat malam minggu hingga larut malam 

dan meninggalkan istri dan anaknya. Namun hubungan pasangan 

subjek 2 (S2 dan I2) dengan orang tua berjalan baik. Pada pasangan 

subjek 3 hubungan pertemanan berjalan dengan baik, namun jarang 

bertemu. Pasangan subjek 3 ini memang tidak mengalami konflik 

dalam hubungan pertemanan dan keluarga. Hal ini dikarenakan 

ketika bertemu dengan teman-teman subjek pasti mengajak 

keluarganya. Dalam bertemu keluarga juga tidak ada batasan. 

Beberapa masalah ini yang biasanya terjadi dalam konflik adalah 

kurangnya persetujuan dalam pembagian tugas-tugas, dan kegagalan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Adapun masalah 



 
 

101 
 

 
 

disiplin dalam pengasuhan anak, hubungan dengan anggota keluarga 

yang lain, serta menyeimbangkan antara tanggung jawab keluarga 

dan pekerjaan (Craig, 2004, hal. 185-187). 

Sadarjoen (2005, hal. 43-46) mengatakan bahwa konflik 

memiliki kategorisasi atau tipe tertentu, antara lain zero-sum dan 

motive conflict, personality based dan situational conflict, basic dan 

non-basic conflict, konflik yang menguntungkan atau 

menghancurkan. Ketiga pasang subjek mengalami empat tipe konflik 

tersebut.  Menurut Philiph Brickman (dalam Sadarjoen, 2005, hal. 

43-46), sebagian besar pasangan lebih memilih dengan cara makes 

motive, yaitu dengan cara membentuk hubungan kooperatif dengan 

satu solusi. Dalam hal ini ketiga pasang subjek memilih cara 

tersebut. Saat konflik terjadi pasti ada salah satu pihak yang 

mengalah supaya hubungan tetap berjalan baik. 

 Ketiga pasang subjek juga mengalami personality based dan 

situational conflict dimana konflik terjadi karena perbedaan karakter 

dan situasi tertentu. Perbedaan karakter pasangan subjek 1 adalah, S1 

orang yang egois, keras kepala, dan tertutup, sedangkan I1 tidak mau 

mengalah, mudah bergaul, dan moody. Pasangan subjek 2 dan 3 juga 

memiliki kesamaan konflik mengenai perbedaan karakter yaitu S2 

dan S3 yang lebih dewasa, sedangkan I2 dan I3 cenderung keras 

kepala dan sulit untuk dinasehati. Namun, I2 lebih pendiam, 

sedangkan pada pasangan subjek 3, S3 yang lebih pendiam dan I3 

mudah bergaul. Perbedaan karakter tersebut dapat memicu 

kemarahan dan berakhir pada pertengkaran. Adapun konflik terjadi 
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karena situasi tertentu, misalnya istri yang ingin bersekolah lagi dan 

tidak ingin melakukan pekerjaan rumah atau mengurus anak terlebih 

dahulu. Hal ini dialami oleh I3 yang masih ingin kuliah.  Pada 

pasangan subjek 3, sikap I3 yang lebih suka bermain handphone dan 

ngerumpi dibandingkan melakukan pekerjaan rumah tangga dan 

mengurus anak yang sedang menangis membuat S3 merasa kesal. 

Hal ini juga termasuk dalam konflik situasional. Dalam hal seks juga 

termasuk dalam konflik situasional yang dialami pasangan subjek 2. 

S2 menuntut I2 untuk memberikan afeksinya dalam berhubungan 

seks, namun I2 menolaknya dengan alasan rasa yang sudah berbeda 

dan lelah setelah seharian bekerja. Berbeda dengan pasangan subjek 

1, konflik situasional berupa suasana hati yang tidak baik dan 

keadaan yang sedang lelah sehingga sering memicu konflik. 

Dalam setiap sistem sosial basic conflict dapat berarti 

ketidakstabilan atau bahkan kelumpuhan total. Putusnya relasi suami 

istri tidak akan terjadi apabila konfilk yang berkembang bersifat non-

basic sehingga mudah untuk dinegosiasikan. Berdasarkan teori 

tersebut ketiga pasang subjek ini mengalami non-basic conflict 

karena konflik yang terjadi mudah untuk dinegosiasikan sehingga 

relasi antar pasangan tidak terputus. Ketiga pasang subjek mengaku 

bahwa konflik selalu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak 

terulang lagi. 

Hasil akhir dari konflik dapat memberikan keuntungan yang 

lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun, tidak menutup 

kemungkinan bahwa konflik dapat menghancurkan hubungan 
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pasangan suami istri. Jika tidak segera diselesaikan maka konflik 

dapat berakhir pada kehancuran. Dari berbagai konflik yang dialami 

ketiga pasang subjek justru membuat hubungan antar pasangan 

semakin kuat karena konflik yang terjadi justru mendewasakan 

mereka sehingga mereka dapat memahami karakter masing-masing 

pasangannya. 

Santrock  (2007, hal. 299) mengatakan bahwa coping 

melibatkan upaya untuk mengelola situasi, yang membebani, 

memperluas usaha untuk memecahkan masalah-masalah hidup, dan 

berusaha untuk mengatasi dan mengurangi stres. Dalam hal ini 

terdapat coping dalam menghadapi konflik yang terjadi.  

Dalam Sarafino (2008, hal. 136), Folkman & Lazarus 

mengatakan bahwa ada beberapa metode coping dari problem-

focused coping, yaitu : planful problem-solving, confrontive coping, 

seeking social support. Subjek I1 dan I3 menghadapi konflik dengan 

cara seeking social support yaitu dengan meminta dukungan dari 

orang tua untuk mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan konflik. 

Subjek S2, I2 dan I3 juga menggunakan planful problem-solving 

dimana subjek I3 berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan 

melakukan diskusi sehingga mendapatkan solusi yang terbaik dan 

tepat. Subjek S2 juga menasehati, menegur, dan mengarahkan 

pasangannya supaya menjadi lebih baik lagi. Selain itu, subjek I2 

menyelesaikan konflik dengan meminta maaf jika melakukan 

kesalahan. 
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Metode coping yang termasuk dalam emotion-focused coping, 

adalah distancing, escape-avoidance, self-control, accepting 

responsibility, possitive reappraisal. Metode coping yang digunakan 

ketiga subjek I1, S2, dan S3 adalah distancing. Ketiga subjek 

tersebut berusaha untuk melepaskan diri dari konflik yang terjadi 

dengan melakukan pekerjaan lain yang lebih menghasilkan dan 

berpikir bahwa konflik akan terselesaikan seiring berjalannya waktu. 

Subjek S3 menggunakan escape-avoidance dimana subjek 

menghindari dan membiarkan konflik yang terjadi karena merasa 

bahwa konflik akan selesai dengan sendirinya. Self-control 

digunakan oleh subjek S1 dan S2 untuk menyelesaikan konflik yang 

dialaminya. Subjek berusaha mengendalikan emosi supaya konflik 

tidak berlarut-larut dan tidak muncul perkataan yang tidak baik 

terhadap pasangan. 

Kelemahan dari penelitian ini adalah peneliti hanya 

melakukan penelitian mengenai konflik yang dialami subjek 

berdasarkan empat tipe konflik. Peneliti kurang menggali lebih 

dalam lagi mengenai ketahanan ekonomi, seks, kesiapan dalam 

menjalankan peran, agama, dan masa pacaran pada ketiga pasang 

subjek. Pada penelitian yang berjudul “Pernikahan Remaja dan 

Permasalahannya” terdapat permasalahan mengenai kesehatan 

reproduksi pada ibu muda yang akan melahirkan anak. Selain itu, 

juga akan terjadi kompilasi psikososial dimana seorang ibu yang 

mengandung di usia remaja akan mengalami trauma yang 

berkepanjangan (Fadlyana, 2009, hal. 138-139). Dalam coping 
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peneliti juga tidak menjelaskan mengenai coping mana yang paling 

efektif untuk digunakan. Peneliti hanya menguraikan bahwa subjek 

menggunakan beberapa coping untuk mengatasi konfliknya. Pada 

penelitian “Studi Korelasi Antara Strategi Coping Stress dengan 

Penyesuaian Pernikahan pada Ibu Berusia Remaja (15-19 Tahun) 

Dalam Tahap Childbearing di Desa Lembang Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat” dijelaskan bahwa terdapat pemilihan 

coping yang paling efektif dan tepat untuk mengatasi permasalahan 

ibu muda yang menikah remaja (Khoiyriyyatul, 2014). 
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Gambar 6. Dinamika Psikologis Konflik Pernikahan dan Coping pada 

Pasangan Pernikahan Remaja Subjek 1, 2, dan 3

Tipe-tipe Konflik : 

1. Motive Conflict : Ada salah satu 

pihak yang mengalah supaya relasi 

tetap baik. 
2. Personality based Conflict & 

Situational Conflict : Perbedaan 

karakter pada ketiga pasangan yaitu 

suami lebih dewasa, pendiam, istri 
keras kepala, mudah bergaul. 

Adapun konflik terjadi karena situasi 

tertentu seperti, kesulitan mengatur 

uang. 
3. Non-basic Conflict : Konflik tidak 

mendasar sehingga dapat selalu 

diselesaikan. 

4. Konflik yang menguntungkan : 

Hubungan pasamgan semakin baik 

karena konflik menjadikan lebih 
dewasa, mengerti karakter masing-

masing pasangan, dan agar tidak 

berlarut-larut. 

Hubungan Timbal balik dalam Pernikahan : 

Penyesuaian diri pada awal pernikahan dilakukan dengan 

cara menjalin komunikasi dengan baik, mengarahkan dan 
mengajarkan pasangan dalam berumah tangga, saling 

memahami karakter pasangan. 

 
Tipe-tipe Konflik : 

1. Motive Conflict : Ada salah satu pihak 
yang mengalah supaya relasi tetap baik. 

2. Personality based Conflict & 

Situational Conflict : Perbedaan 

karakter pada ketiga pasangan yaitu 
suami lebih dewasa, keras kepala, istri 

keras kepala, moody. Adapun konflik 

terjadi karena situasi tertentu seperti, 

pulang larut malam, seks, dan suasana 
hati yang sedang buruk memicu 

kemarahan. 

3. Non-basic Conflict : Konflik tidak 

mendasar sehingga dapat selalu 
diselesaikan. 

4. Konflik yang menguntungkan : 

Hubungan pasamgan semakin baik 

karena karakter buruk berubah menjadi 
baik, saling memahami pasangan, 

menambah kedewasaan, dan salah satu 

pihak lebih mengayomi. 

Problem-Focused Coping dan Emotion-

Focused Coping : 

Planful problem-solving : Subjek berusaha 

menyelesaikan konflik dengan diskusi, sharing, 

meminta maaf jika melakukan kesalahan.  

Distancing : Subjek melakukan pekerjaan lain 

untuk melepaskan diri dari konflik dan berpikir 

bahwa konflik akan selesai seiring berjalannya 
waktu. 

Seeking social support : Meminta dukungan 

dari orang tua, saudara yang lebih tua, dan 
teman supaya mendapatkan solusi yang terbaik. 

 

 

 

Problem-Focused Coping dan Emotion-

Focused Coping : 

Planful problem-solving : Subjek 

berusaha mengarahkan dan menasehati 

pasangan. Apabila melakukan kesalahan 
akan meminta maaf. 

Self-control : Subjek berusaha untuk 

mengendalikan emosi supaya konflik 
tidak berlarut-larut dan tidak muncul 

perkataan yang tidak baik terhadap 

pasangan. 

Distancing : Subjek melakukan pekerjaan 

lain untuk melepaskan diri dari konflik 

dan berpikir bahwa konflik akan selesai 

seiring berjalannya waktu. 

Escape-avoidance : Subjek memilih diam 

dan membiarkan konflik terjadi, serta 
merasa konflik akan selesai dengan 

sendirinya. 
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