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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara coping stres dengan kepuasan 

pernikahan pada istri yang memiliki suami penderita stroke. Penelitian ini dilakukan pada 60 istri 
(caregiver) dengan usia 35-50 tahun dan telah menjadi caregiver informal bagi suaminya minimal satu 
tahun di Surabaya. Analisis data dilakukan dengan korelasi Product Moment dari Pearson. Hasil 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara coping stres dengan kepuasan pernikahan pada istri 
(caregiver) yang memiliki suami penderita stroke. 

 
Kata kunci: coping stres, kepuasan pernikahan, istri (caregiver) 

 

ABSTRACT 
The research aims to find the correlation between coping stress and marital satisfaction in a wife 
(caregiver) who has husband with stroke. Subjects of this research are 60 wives (caregivers) aged 35-50 
years old and has become an informal caregiver for her husband at least one year in Surabaya. Data was 
analyzed with Product Moment correlation of Pearson. The results show that there is a relationship 
between stress coping and marital satisfaction on the wife (caregiver) who has a husband with stroke. 
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P E N D A H U L U A N  

Stroke merupakan salah satu penyakit yang paling banyak menyerang masyarakat di dunia. 
Stroke merupakan salah satu jenis penyakit kronis yang menjadi salah satu dari empat penyebab 
kematian utama penduduk ASEAN sejak tahun 1992, dan urutan kematian tertinggi akibat stroke 
ditempati oleh Indonesia (Venketasubramanian, 1998). Sekitar 75 persen penderita stroke menderita 
lumpuh serta kehilangan pekerjaannya, dan hanya 15 persen yang dapat sembuh total dari serangan 
stroke (Syarifah, 2016). Prevalensi stroke di Indonesia sebesar 8,3 per 1000 penduduk., sedangkan di 
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Jawa timur berdasarkan diagnosa dan gejala di masyarakat prevalensinya 0,8 per 1000 penduduk, dan 
prevalensi stroke di Surabaya sebesar 0,7 per 1000 penduduk (Depkes, 2008). 

Stroke merupakan hasil penyumbatan yang terjadi secara tiba-tiba yang disebabkan oleh 
penggumpalan, pendarahan atau penyempitan pada pembuluh darah arteri sehingga hal tersebut 
menutup aliran darah ke bagian otak (Shimberg dalam Sarafino, 2006). Penderita stroke akan 
mengalami gangguan sisa fungsi fisik, psikologis, dan sosial, yang mengakibatkan individu menjadi 
kesulitan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Stroke membuat individu mengalami 
keterbatasan fisik termasuk defisit gerakan, gangguan sensorik, penglihatan, menelan, dan gangguan 
komunikatif (Potter & Perry, 2005).  

Individu yang mengalami stroke biasanya akan menggantungkan diri kepada orang lain atau 
bisa disebut dengan caregiver. Caregiver atau bisa disebut dengan pengasuh merupakan orang yang 
memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak lagi mampu atau kesulitan dalam melakukan 
tugas-tugas yang biasanya dilakukan sehari-hari, mulai dari perawatan pribadi atau rumah tangga 
(Elle, 2015). Mayoritas pasangan yang berperan sebagai caregiver adalah istri dari penderita. Istri 
menempati 23% posisi sebagai caregiver dalam 42% pasangan yang berperan sebagai caregiver 
(Durant & Christian, 2006). 

Kondisi psikologis yang dialami suami yang mengalami stroke dapat berpengaruh terhadap 
keluarga terutama istri. Seperti diketahui, suami pada masa produktif yaitu pada masa dewasa awal 
hingga masa dewasa madya memiliki peran penting dalam keluarga, antara lain sebagai suami atau 
istri, sebagai orang tua, pencari nafkah, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai yang baru 
sesuai dengan tugas-tugas baru (Hurlock, 1997). Harapan istri atas pernikahannya yang akan 
memberikan kebutuhannya akan terganggu, harapan istri pada suami sebagai pasangan yang mampu 
memberikan kepuasan pada pernikahannya juga akan terhambat. Istri akan merasa kecewa dengan 
hubungan pernikahannya karena ia akan merasa bahwa kebutuhannya tidak akan dapat dipenuhi oleh 
suaminya yang menderita stroke (Sawitri, 2005). Dengan demikian, dampak fisik dan psikologis dari 
stroke yang dialami oleh suami akan mempengaruhi kehidupan pernikahan yang dirasakan oleh istri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Randall dan Bodenmann (2009), stres merupakan ancaman 
bagi kepuasan pernikahan serta umur panjang. Kepuasan pernikahan merupakan sikap sejauhmana 
seseorang menilai hubungan pernikahannya menyenangkan atau tidak menyenangkan (Roach, dkk., 
1981). Penggunaan berbagai strategi coping stres secara signifikan berkontribusi untuk kepuasan 
pernikahan (Geisser, dkk., 2005). Coping merupakan cara pandang dan tingkah laku yang dapat 
berubah untuk mengatur keadaan internal atau eksternal yang dirasa membebani atau melebihi 
sumber daya dari seseorang. Dalam jurnal penelitian Carnwath dan Johnson (1987 dalam Gillespie & 
Campbell, 2011) dijelaskan bahwa istri yang tidak mampu dalam melakukan coping stres akan 
menjadi tertekan dalam menghadapi masalah, kurang senang dengan kehidupan mereka, serta merasa 
tidak puas dengan kehidupannya. Oleh sebab itu, penting dilakukan untuk pemilihan coping stres yang 
efektif agar dapat diberikan penanganan yang tepat guna mencegah munculnya gangguan psikologis 
yang dialami oleh istri yang memiliki suami terkena stroke seperti gangguan stres dan cemas. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara 
coping stres dengan kepuasan pernikahan pada istri yang memiliki suami penderita stroke. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis yaitu untuk 
mengembangkan penelitian dan kajian teoritis terkait dengan konsep coping stres dan kepuasan 
pernikahan pada istri (caregiver) yang memiliki suami penderita stroke, dan manfaat yang kedua yaitu 
diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan konsultasi ataupun tindakan intervensi 
bagi istri (caregiver) yang memiliki suami penderita stroke dalam menghadapi situasi stresfull, dan 
juga sebagai tambahan pengetahuan bagi pasangan yang telah menikah dalam menggunakan teknik 
coping stres yang tepat dalam menghadapi situasi stressful agar dapat menjaga kualitas pernikahan 
yang termasuk di dalamnya adalah kepuasan pernikahan. Dan berdasarkan landasan teori dan 
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penelitian terdahulu, dapat ditarik suatu hipotesis yaitu terdapat hubungan signifikan dan positif 
antara coping stres dengan kepuasan pernikahan pada istri (caregiver) yang memiliki suami penderita 
stroke. 

 
M E T O D E  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan tipe explanatory 
reseacrh. Penelitian eksplanasi mengacu pada kegiatan penelitian yang menguji sebuah prediksi atau 
teori tertentu (Neuman, 2007).  Dalam penelitian ini, yang betindak sebagai variabel independen 
adalah coping stres. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan pernikahan. 

Subyek dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 60 istri (caregiver) yang memiliki suami 
penderita stroke di Surabaya. Karakteristik subyek penelitian telah ditetapkan oleh penulis yaitu istri 
(caregiver) dengan usia 35-50 tahun dan telah menjadi caregiver informal bagi suaminya minimal satu 
tahun di Surabaya. Penentuan minimal masa merawat diasumsikan oleh penulis bahwa istri yang telah 
merawat suaminya minimal satu tahun sudah dapat merasakan situasi dan kondisi dari aktivitas 
merawat yang mereka rasakan. 

Coping stres akan diukur dengan menggunakan skala The Brief Cope yang dirancang oleh 
Carver (1997) yang terdiri dari dua dimensi, 14 indikator, dan dengan jumlah 28 aitem. Sedangkan 
kepuasan pernikahan diukur dengan menggunakan Marital Satisfaction Scale (MSS) yang dirancang 
oleh Roach, dkk (1981), alat ukur ini merupakan modifikasi dari Marital Satisfaction Inventory (MSI). 
MSS memiliki satu dimensi (unidimensional), 2 indikator, dan dengan jumlah 48 aitem. Data yang 
diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment 
dari Pearson. 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Sebelum melakukan uji korelasi Pearson product moment, penulis membuat norma 

kategorisasi skala coping stres dan kepuasan pernikahan yang didapatkan melalui 

perhitungan standar deviasi dan mean. Tujuan dari norma ini untuk dapat menempatkan skor 

subjek dalam kategorisasi. Untuk memberi makna pada skor subjek penelitian maka 

dilakukan kategorisasi berdasarkan model distribusi. Norma kategorisasi dalam penelitian ini 

berdasarkan model distribusi normal yang dibagi ke dalam 5 kontinum jenjang, namun 

sebelum melakukan kategorisasi, harus dilakukan analisis statistik deskriptif. Kemudian 

dilakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan teknik Kolmogrov Smirnov dalam program SPSS 16.0 for windows.  

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah subyek berjumlah 60 

orang. Nilai skewness dari variabel coping stres sebesar -0,47 yang berarti bahwa data 

pengelompokan skor berada di sisi kanan grafik pada nilai-nilai tinggi, sedangkan variabel 

kepuasan pernikahan menunjukkan nilai skewness sebesar 0,487 yang berarti bahwa data 

pengelompokan skor menyimpang ke arah kiri grafik di nilai rendah. Data kurtosis variabel 
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coping stres menunjukkan nilai sebesar -1,188 yang berarti data cenderung mendatar dan 

membentuk kurva normal, sedangkan data kurtosis variabel kepuasan pernikahan 

menunjukkan nilai sebesar 0,556 yang mengindikasikan bahwa data cenderung mengumpul 

di tengah dan membentuk gunung yang tinggi (Pallant, 2011). 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa kedua variabel yakni variabel coping stres 

dan kepuasan pernikahan memiliki distribusi data yang normal. Dalam variabel coping stres 

diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,076, sedangkan dalam variabel kepuasan pernikahan 

taraf signifikansinya sebesar 0,052. Data dapat dikatakan berdistribusi normal ketika nilai 

taraf signifikansi yang diperoleh >0,05 (Pallant, 2011). 

Dari hasil uji linearitas yang dilakukan, dapat diketahui bahwa taraf signifikansi yang 

dihasilkan sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 menunjukkan bahwa 

distribusi data tersebut linear. Dengan diketahui hasil tersebut, maka data yang diperoleh 

dapat dianggap memenuhi asumsi linearitas yang berarti terdapat kecenderungan hubungan 

yang linear antara variabel coping stres dengan variabel kepuasan pernikahan. Pengambilan 

keputusan dilakukan sesuai dasar yang diungkapkan oleh Pallant (2011) dengan kriteria 

sebagai berikut:  1) ρ > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

tidak ada hubungan antar variabel, 2) ρ < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan terdapat hubungan antar variabel. 

Selanjutnya adalah uji korelasi. Hal tersebut dilakukan karena penelitian ini bertujuan 

untuk menguji hubungan antara dua variabel, yaitu variabel coping stres dan kepuasan 

pernikahan. Teknik korelasi digunakan untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak. 

Dari hasil uji korelasi didapatkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,791 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang besar antar kedua variabel. Koefisien korelasi 

yang memiliki nilai positif mengindikasikan arah hubungan kedua variabel adalah positif. 

Sehingga semakin tinggi perilaku coping stres maka semakin tinggi kepuasan pernikahan, dan 

sebaliknya. Sedangkan sig. (2-tailed) pada kedua variabel memiliki taraf signifikansi sebesar 

0,000 yang berarti Ha diterima sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan antara coping 

stres dengan kepuasan pernikahan pada istri yang memiliki suami penderita stroke. 
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Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Variabel N Range Min Max Mean SD Skewness Kurtosis 

Coping 
stres 

60 29 81 110 95,97 8,046 -0,47 -1,188 

Kepuasan 
pernikahan 

60 63 122 185 154,87 12,440 0,487 0,556 

Valid N 60        

 
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnov 
Statistik Df Sig. 

Coping Stres 0,109 60 0,076 
Kepuasan 
Pernikahan 

0,114 60 0,052 

 
Tabel 3 Hasil Uji Linearitas 

Variabel Model Linearitas Jumlah kuadrat Sig. 
Coping Stres dan 

Kepuasan 
Pernikahan 

Linearitas 5708,584 0,000 
Deviasi dari 

linearitas 
1453,816 0,520 

 
Tabel 4 Hasil Uji Korelasi 

  Coping Stres Kepuasan 
Pernikahan 

Coping Stres Koefisien 
korelasi 

1 0,791’’ 

 Sig. (2-tailed)  0,000 
 N (Jumlah aitem) 60 60 

Kepuasan 
Pernikahan 

Koefisien 
korelasi 

0,791’’ 1 

 Sig. (2-tailed) 0,000  
 N (Jumlah aitem) 60 60 

 

D I S K U S I  

Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi Pearson Product Moment diperoleh nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,791 dan signifikansi sebesar 0,000 (ρ < 0,05) yang berarti 

bahwa terdapat hubungan positif antara coping stres dengan kepuasan pernikahan pada istri 
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yang memiliki suami penderita stroke, yaitu semakin tinggi coping stres maka semakin tinggi 

pula kepuasan pernikahan, begitu juga sebaliknya semakin rendah coping stres maka semakin 

rendah pula kepuasan pernikahan. 

Subyek dalam penelitian ini berusia 35-50 tahun yang merupakan masa dalam tahap 

dewasa madya. Pada masa usia dewasa madya, individu dihadapkan pada situasi-situasi dan 

tantangan yang baru seperti masih adanya anak yang berusia remaja. Individu pada usia ini 

juga harus mengatasi rutinitas di dunia kerja, mengembangkan karir yang baru, 

mempertahankan kesehatan emosional dan seksual dalam pernikahan. Beberapa hal yang 

dialami individu pada masa dewasa madya ini memiliki keterkaitan dengan kepuasan 

pernikahan yang dirasakan (Hurlock, 1997). Konflik yang dihadapi dewasa madya adalah 

generativity vs stagnation. Peran sebagai caregiver dapat meningkatkan ekspresi generativity. 

Di sisi lain, peran sebagai caregiver juga dapat menghambat dewasa madya mencapai 

generativity. 

Dalam jurnal penelitian Carnwath dan Johnson (1987 dalam Gillespie & Campbell, 2011) 

dijelaskan bahwa istri (caregiver) yang tidak mampu dalam melakukan coping stres akan 

menjadi tertekan dalam menghadapi masalah, kurang senang dengan kehidupan mereka, 

serta merasa tidak puas dengan kehidupannya. Penelitian yang dilakukan oleh Randall dan 

Bodenmann (2009), stres merupakan ancaman bagi kepuasan pernikahan serta umur 

panjang. Penggunaan berbagai strategi coping stres secara signifikan berkontribusi untuk 

kepuasan pernikahan (Geisser, dkk., 2005). 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dalam kategori coping stres 

diketahui bahwa sebanyak 6,7% subyek termasuk dalam kategori sangat rendah, 28,4% 

subyek dalam kategori rendah, 23,3% subyek dalam kategori sedang, 38,3% subyek dalam 

kategori tinggi, dan 3,3% sangat tinggi. Selain itu, dalam kategori kepuasan pernikahan 

diketahui bahwa sebanyak 3,3% subyek termasuk dalam kategori sangat rendah, 36,7% 

subyek termasuk dalam kategori rendah, 33,3% subyek termasuk dalam kategori sedang, 

16,7% subyek termasuk dalam kategori tinggi, dan 10% subyek termasuk dalam kategori 

sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor coping stres dan kepuasan 

pernikahan terletak pada kategori sedang. Walaupun rata-rata skor coping terletak di kategori 
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sedang namun skor yang paling tinggi atau berada diurutan pertama berada di kategori tinggi, 

sedangkan kategori sedang berada pada urutan kedua setelah tinggi. Skor rata-rata kepuasan 

pernikahan juga berada di kategori sedang, namun justru skor yang paling banyak berada 

pada kategori rendah yang hasil berselisih sedikit dengan kategori sedang.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu coping stres dan kepuasan 

pernikahan memiliki skor nilai dalam kategori yang sama yaitu sedang. Hasil ini sesuai 

dengan uji korelasi yang menunjukkan koefisien (r) 0,791 yaitu terdapat hubungan positif 

yang tinggi antar kedua variabel, yang berarti jika nilai coping stres tinggi maka kepuasan 

pernikahan juga akan tinggi, dan sebaliknya jika coping stres rendah maka kepuasan 

pernikahan juga akan rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Geisser, 

dkk (2005) yang menyebutkan bahwa penggunaan berbagai strategi coping stres secara 

signifikan berkontribusi untuk kepuasan pernikahan. 

 

S I M P U L A N  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel coping stres dan variabel 

kepuasan pernikahan pada istri yang memiliki suami penderita stroke di Surabaya. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi coping stres akan diikuti dengan tingginya kepuasan 

pernikahan, hasil ini berlaku pada sampel penelitian yang dilakukan penulis.  

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, sehingga terdapat beberapa saran yang dapat 

penulis berikan, diantaranya: 1) Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan 

pendekatan kualitatif atau gabungan kuantitatif dan kualitatif agar dapat menggali hal-hal 

menarik dari partisipan penelitian., 2) Saran bagi istri yaitu diharapkan membuat strategi 

untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, dan melihat musibah dengan sudut pandang 

yang positif., 3) Saran bagi Rumah Sakit dan Klinik yaitu diharapkan melakukan program-

program psikoedukasi atau intervensi terhadap keluarga pasien mengenai pengetahuan dan 

informasi seputar penyakit stroke, bagaimana pemilihan strategi coping stres yang tepat 

untuk mendapatkan hasil yang positif. 
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