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INTISARI
Usia remaja merupakan usia dimana masih labil dan mudah terpengaruh oleh
lingkungan sekitar. Menjadi seorang ibu tentu mempunyai peran yang harus silakuka
yaitu selain menjadi istri dan menantu, individu juga berperan sebagai ibu yang
mempunyai tugas mengasuh anak. Tugas-tugas tersebut merupakan hal yang tidak
biasa dilakukan dan dapat memunculkan stres bagi individu. Hal ini dibutuhkan
coping yang adaptif agar individu dapat melakukan tugas sebagai pengasuh dengan
optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara coping adaptif
dengan parental attitude pada remaja yang menjalani peran sebagai ibu di Kecamatan
Kalisat. Penelitian ini melibatkan 168 subyek yang tersebar di beberapa posyandu
yang ada di Kecamatan Kalisat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
accidental sampling.
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Alat ukur yang
digunakan dalam penelitian ini berupa skala coping adaptif dan skala parental
attitude. Skala coping adaptif terdiri dari 22 item dan skala parental attitude yang
terdiri sari 14 item. Analisis data yang digunakan adalah korelasi regresi linier.
Hasil penelitian adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara coping
adaptif dan parental attitude (r = 0,176, p > 0,05). Adapun gambaran coping adaptif
pada ibu remaja antara lain didapat prosentase pada kategori mampu dalam
melakukan coping adaptif yaitu sebanyak 25 orang (15%), dan kategori cukup
mampu yaitu sebanyak 114 orang (68%), serta kategori tidak mampu yaitu sebanyak
29 orang (17%). Sedangkan prosentase pada parental attitude didapatkan kategori
mampu sebanyak 13 orang (8%), dan kategori cukup mampu sebanyak 140 orang
(83%), serta kategori kurang mampu sebanyak 15 orang (9%).

Kata Kunci: Coping adaptif, parental attitude
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A. PENGANTAR
Pernikahan merupakan prosesi yang dianggap sakral dalam kehidupan
bermasyarakat yang melibatkan hukum dan agama yaitu perjanjian antara
manusia dengan Tuhannya untuk menjalankan ibadah terhadap Tuhannya.
Usia ideal menikah menurut Rudangta (dalam Adhim 2002) yaitu 20 tahun
untuk wanita, dan 25 tahun untuk laki-laki dengan pertimbangan bahwa pada
usia tersebut bagi wanita dan laki-laki sudah mencapai kondisi optimal untuk
memiliki keturunan sehingga dapat mengurangi kelahiran anak cacat atau
meninggal. Pada kenyataannya kehidupan dalam bermasyarakat di pedesaan
masih banyak yang menikah diusia dini dengan berbagai alasan misalnya,
takut menjadi perawan tua, adanya pendidikan yang minim, karena alasan
ekonomi, dll (Siti Yuli Astutik, 2011). Menikah dini memiliki masalah serius
yang memunculkan banyak persoalan lanjutan seperi kematian ibu dan bayi,
keterputusan pendidikan, dan pertambahan kemiskinan, selain itu dari segi
kesehatan reproduksi usia tersebut terlalu muda. Resiko anemia dan
kekurangan energi kronisnya sangat besar (Mujahiddin, 2015). Pernikahan
dini juga berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan
jarak yang singkat, dan kehamilan yang tidak diinginkan (Fadlyana dan
Larasaty, 2009).
Menurut Santrock (2010) Salah satu tugas utama seorang remaja adalah
mempersiapkan masa dewasanya. Persiapan yang perlu dilakukan remaja
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salah satunya adalah mempersiapkan kehidupan berkeluarga yaitu meliputi
memperoleh pengetahuan mengenai pemilihan pasangan, pernikahan, rumah
tangga, dan mengurus anak. Pernikahan yang dilakukan oleh remaja membuat
dia melompati satu tahap perkembangan sehingga dia akan melewati
kesempatan untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai pernikahan, rumah
tangga, dan mengurus anak (Azizy, 2010). Wanita yang menikah di usia
remaja umumnya segera memiliki anak dan bertambah peran menjadi ibu.
Tugas yang dihadapi ibu salah satunya adalah menyeimbangkan perannya
sebagai ibu, istri dan pribadi. Tugas perkembangan ini menuntut individu
untuk dapat menjelaskan dan membedakan berbagai peran yang diterimanya
yaitu sebagai istri, ibu, dan pribadi. Sebaliknya, Erikson menyatakan bahwa
remaja berada pada tahap untuk menemukan identitasnya sebagai individu,
siapa dia, apa saja yang berkaitan dengan dirinya, dan apa yang dikerjakan
sepanjang hidupnya (Azizy, 2010).
Hasil wawancara kepada 2 ibu remaja menunjukkan individu belum
cukup mampu untuk melakukan tugasnya sebagai ibu, menjaga anaknya,
mengasuh dengan baik, melimpahkan tugasnya kepada oranglain serta belum
optimal dalam memberikan kasih sayang. Terdapat pula simptom-simptom
stress yang muncul pada ibu remaja antara lain, pusing ketika dihadapkan
dengan beberapa pekerjaan rumah, sering terjaga malam, dan istirahat kurang.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu wawancara
awal pada 10 orang ibu yang berusia muda yang dilakukan oleh Azizy di Desa
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Lembang Kabupaten Bandung yaitu menyatakan bahwa walaupun strategi
coping yang digunakan oleh ibu berbeda-beda tetapi semua ibu remaja tetap
mengalami kendala di beberapa area penyesuaian pernikahan.
Menurut Folkman dan Lazarus (1980) mengatakan bahwa coping
merupakan sekumpulan pemikiran dan perilaku yang dimiliki individu dalam
menghadapi situasi yang menekan. Coping yang dilakukan subyek pada
awalnya yaitu dengan menitipkan anak kepada orangtua dan keluar main
kerumah teman, menyuruh suami untuk membantu. Individu cenderung
melakukan coping tersebut ketika mereka percaya mereka dapat melakukan
sedikit perubahan untuk mengubah kondisi yang menekan (Lazarus dan
Folkman dalam Sarafino, 2006). Coping yang digunakan selanjutnya yaitu
adalah subyek yang menyadari bahwa merawat anak dan merawat suami
adalah tugas barunya yang harus dijalankan, dan subyek melakukan itu sedikit
demi sedikit atas bantuan orangtuanya. Hal yang dilakukan subyek diatas pada
awalnya menggunakan jenis Emotion Problem Coping (EFC) selanjutya
subyek melakukan Focus Problem Coping (PFC) untuk melanjutkan
kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi masalah/stres dianggap adaptif ketika
awalnya melibatkan EFC (Emotional FocusCoping) dalam menghadapi
masalah, namun setelah emosional seimbang maka penggunaan PFC (Focus
Problem Coping) adalah yang paling tepat yaitu menyelesaikan masalah
dengan perencanaan masa depan.
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Sivberg (2002) juga berpendapat bahwa pengasuhan (Parental
Attitudes) merupakan suatu sikap yang diberikan orangtua kepada anak
mereka pada pengasuhan dalam sebuah keluarga. Parental attitude merupakan
suatu konsekuensi yang harus diterima dan dijalani oleh ibu, begitupun ibu
remaja. Parental attitude pada ibu remaja diharapkan diasah agar dapat
memberikan suatu sikap yang tepat kepada anak, karena kualitas anak
tergantung dari parental attitude yang dilakukan oleh ibu.
Coping Adaptif sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan
sehari-hari yang dapat juga bermanfaat untuk jangka waktu panjang (David
Bartram, 2008). Kemampuan Coping Adaptif adalah kemampuan individu
dalam proses aktivitas kognitif yang disertai dengan aktivitas perilaku dalam
pemilihan cara untuk menyesuaikan diri secara tepat terhadap situasi hidup
yang menekan, yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan
(Ridwan Saptoto, 2010).
Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya coping
dalam mengatasi masalah-masalah terhadap diri remaja yang menjalani peran
sebagai ibu. Tiap persoalan membutuhkan usaha yang berbeda-beda.
Ketidakmampuan menggunakan strategi coping yang efektif menunjukkan
rendahnya kemampuan Coping Adaptif seseorang. Fenomena tersebut menarik
peneliti untuk meneliti bagaimana hubungan antara Coping Adaptif remaja
yang telah menikah di usia dini dengan Parental Attitude (pengasuhan) pada
remaja yang menjalani peran sebagai ibu. Penelitian ini nantinya dilaksanakan
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di Kecamatan Kalisat. Memilih Kecamatan Kalisat dengan pertimbangan di
kecamatan tersebut masih dijumpai fenomena menikah dini. Tercatat
sebanyak 1.099 orang yang menikah dini diusia 15-19 tahun di Kecamatan
Kalisat (Data Kantor BPS Kabupaten Jember, 2010).
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang diambl adalah penelitian kuantitatif. Subyek
penelitian yang digunakan sebanyak 168 subyek dengan tekhnik sampling
yang digunakan adalah accidental sampling yaitu kemudahan dijumpai
sampel yang sesuai dengan karakteristik populasi. Metode pengumpulan data
yang digunakan berupa instrumen skala psikologi yaitu skala semantik
defferensial yang terdiri dari stimulus dan respon yang bergerak dari kutub
kiri-kanan. Skala dalam penelitian ini adalah skala coping adaptif dan skala
parental attitude.
Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan
kriteria penilaian ,apabila r hitung > r tabel maka item skala tersebut valid,
apabila r hitung < r tabel maka dapat dikatakan item skala tidak valid. Nilai
signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% (0,05) sehingga apabila nilai
signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan tidak
valid. Sebaliknya, jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut
dikatakan valid.
Uji reabilitias dengan menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach
(Ghozali, 2005) yaitu : apabila hasil koefisien Alpha Cronbach > taraf
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signifikansi 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel dan apabila hasil koefisien
Alpha Cronbach < taraf signifikansi 0,6 mak kuesioner tersebut tidak reliabel.
Uji asumsi, data dapat memenuhi asumsi dan persyaratan analisis jika
data dipilih secara kriteria, berdistribusi normal, dan berpola linier, maka
dapat uji analisis sebagai berikut :
a. Data dapat dikatakan berdistribusi normal atau tidak diperoleh dengan
membandingkan frekuensi kumulatif ditribusi teoritik dengan kumulatif
distribusi empirik yaitu apabila nilai sig. > 0,05 maka data tersebut dapat
dikatakan terdistribusi normal, namun jika sig. < 0,05 maka sebarannya
tidak normal. Data yang sebarannya tidak normal, dalam menganalisa
harus menggunakan uji statistik non parametrik.
b. Kaidah yang digunakan untuk menguji linier atau tidak adalah jika
p<0,05 maka hubungannya linier, sedangkan jika p > 0,05 maka
hubungannya tidak linier.
Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan suatu
hubungan antar variabel, yaitu ada hubungan atau tidak diantara variabel x
dengan variabel y. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis
regresi linier.
C. Hasil Penelitian

Uji
validitas

Uji Coba

Valid
Gugur

Coping Adaptif
12 (r = 0,3610,640)
10 (r = 0,194-

Parental Attitude
11 (r = 0,3680,858)
3 (r = -0,194-0,110)
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Sesungguhnya
Uji
Reliabilitas
Uji Asumsi

Uji
Hipotesa

Valid
Gugur

Uji Coba
Sesungguhnya
Uji Normalitas
Combined
Uji linier
linierity
F
Sig.
R
R square

0,357)
18 (r = 0,16414 (r = 0,3290,559)
0,693)
4 (r = -0,0980
0,143)
0,738
0,893
0,694
0,783
0,075 ( > 0,05)
0,208 (> 0,05)
0,096 ( > 0,05)
0,112 ( > 0,05)
2,344
0,128
0,118
0,014

D. Pembahasan
Hasil analisis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa tidak
terdapat hubungan yang signifikan antara Parental Attitude dan Coping
Adaptif pada ibu-ibu remaja di Kecamatan Kalisat dengan (rxy) sebesar
0,118 dengan kontribusi 1,4% terhadap Parental Attitude. Hal ini
menunjukkan bahwa h0 diterima dan h1 ditolak yaitu tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara coping adaptif dengan parental attitude
pada ibu remaja di Kecamatan Kalisat.
Coping adaptif pada subyek di Desa Kalisat secara umum diperoleh
prosentase terbesar yaitu pada kategori cukup mampu sebesar 68% atau
114 orang yaitu dengan kriteria subyek yang memecahkan masalah
dengan menumbuhkan pengertian baru akan peran dan status sebagai ibu,
dan

memikirkan

langkah-langkah

yang

akan

diambil

dalam
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menyelesaikan masalah ketika anak rewel, tidak mendengarkan nasihat
maupun ketika subyek belum terampil dalam mengasuh anak. Namun
dalam sisi hubungan dengan suami, subyek mempermasalahkan ketika
suami tidak membantu dalam mengasuh anak yaitu dapat memicu
pertengkaran, dan terkadang juga menyerahkan pengasuhan kepada
orangtua ketika mengasuh anak mulai membuat repot.
Sebagaimana hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ibu remaja
di Kecamatan Kalisat cukup mampu menggunakan coping adaptif dengan
demikian dapat diartikan bahwa terdapat beberapa tujuan coping adaptif
yang terpenuhi yaitu mempertahankan gambaran diri yang positif
misalnya dengan menumbuhkan pengertian baru akan status dan peran
yang telah diterima sebagai ibu, mentoleransi atau menyesuaikan diri
dengan kenyataan yang negatif misalnya memikirkan langkah-langkah
yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah, dan mempertahankan
keseimbangan emosional misalnya dengan mendekatkan diri kepada
Allah. Namun juga terdapat tujuan coping adaptif yang tidak terpenuhi
yaitu tujuan mengurangi kondisi lingkungan yang negatif dengan prospek
perbaikan yang kurang optimal dalam pengasuhan yang dilakukan,
misalnya sering menitipkan anak kepada orangtua, ketika anak rewel
orang tua yang lebih sering menenangkannya.
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Hal tersebut sesuai dengan kategori parental attitude prosentase
terbesar yaitu 83% (140 orang) adalah kategori cukup mampu. Bentuk
perilaku yang muncul berdasarkan hasil penelitian yaitu individu merasa
bahagia memiliki anak, bahagia ketika meluangkan waktu bersama anak,
namun individu juga merasa kurang terampil dalam menerapkan sikapsikap yang seharusnya diberikan kepada anak dan terkadang merasa
terbebani ketika memiliki anak. Orangtua individu juga menganggap
individu kurang mampu dalam mengasuh anak sehingga orangtua ikut
berperan dalam pengasuhan terhadap anak. Kemampuan individu yang
cukup, diakibatkan dari kurangnya informasi/pembelajaran dalam
melatihkan kemampuan individu dalam parental attitude.
Hubungan antara coping adaptif terhadap parental attitude memiliki
kontribusi sebesar 1,4% sedangkan 98,6% lainnya dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan, status ekonomi, budaya, serta latar belakang
pengasuhan orangtua, serta para orangtua menganggap cucu pertama
merupakan milik orangtua yang semua pengasuhan tergantung dari
orangtua. Berdasarkan angket, 69%

(116 orang) tinggal bersama

orangtua dengan 98% bersuku Madura dimana adat istiadat serta
kepercayaan masih melekat. Berdasarkan temuan dilapangan, parental
attitude pada ibu remaja di Kecamatan Kalisat lebih dominan dipengaruhi
oleh faktor budaya yang telah melekat secara turun menurun, budaya
pengasuhan Suku Madura di Kecamatan Kalisat mengganggap orangtua
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lebih memahami dan lebih terampil dalam hal pengasuhan, sehingga
orangtua merasa merekalah yang harus mengambil alih tugas sebagai
pengasuh anak/cucu.
Sebagian besar ibu yang tinggal bersama orangtua merasa
bebannya

berkurang

karena

orangtua

sudah

membantu

dalam

pengasuhan, individu juga merasa belum begitu memahami tentang
pengasuhan. Dampak dari pengasuhan yang lebih banyak dilakukan oleh
orangtua membuat keterampilan ibu dalam mengasuh menjadi kurang
optimal.

Mengingat pentingnya setiap orangtua untuk memiliki

kemampuan parental attitudes pada kehidupan sehari-hari terhadap anak
maka hal yang harus dilakukan ibu adalah mengasah kemampuan
parental attitudes dengan cara belajar dari orang sekitar yang dianggap
lebih terampil dalam mengasuh anak, meminta informasi kepada bidan
perihal pengasuhan dan mencari pengetahuan melalui media elektronik
maupun cetak yang nantinya dapat dilatihkan dalam pengasuhan seharihari. Kualitas anak tergantung dari cara pengasuhan yang diberikan oleh
orangtua.
E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang cukup signifikan antara
coping adaptif dan parental atttitude pada ibu yang berusia remaja di
Desa Kalisat dengan (rxy) sebesar 0,118 dengan kontribusi 1,4% terhadap
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Parental Attitude sedangkan 98,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak tercantum pada penelitian ini misalnya tingkat pendidikan,
status ekonomi, budaya, serta latar belakang pengasuhan orangtua.
F. Saran
1. Bagi subyek
Bagi subyek disarankan untuk lebih mempelajari tentang pengasuhan
karena hal ini sangatlah penting.
2. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
Memberikan suatu kegiatan pembelajaran kepada ibu-ibu remaja, serta
memberikan informasi tambahan kepada calon ibu terkait persiapan
sebagai ibu sehingga para ibu remaja dan calon ibu dapat lebih
memahami makna pengasuhan dan status sebagai ibu sekaligus istri,
agar pengasuhan dan hubungan dengan pasangan menjadi lebih
berkualitas.
3. Peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbaiki alat ukur
yang telah disajikan, disesuaikan dengan bahasa dan budaya yang
melekat pada lokasi subyek yang akan diteliti. Selain itu, latar
belakang pendidikan pada subyek lebih diperhatikan dalam penelitian
selanjutnya sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh subyek penelitian
memiliki tingkat pengetahuan yang sama. Hal ini dilakukan agar
kemungkinan terjadinya bias penelitian dapat diminimalkan.
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