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Abstract. 
The aim of this study was to know description of fulfillment aspects of marital satisfaction of teenage who got 
pre marital pregnant. The fulfillment of all aspects shows that she is satisfied with her marital (Saxton, 1986). 
Informants were two teenages who got pre marital pregnant. This study use qualitative approach with case 
study intrinsic method. Methods that used to take the data are interview and field note. Meanwhile the writer 
uses “theory driven” thematic to analyze. The result of this study shows that the fulfillment of marital 
satisfaction of teenage who got pre marital pregnant is seen from the  fulfillment form of psychology 
necessity. The forms of psychological aspect are: friendship between partner, feeling to be respected by 
partner, reaching agreement between partner, none of negative stimulus from partner and appearing warmth 
and affection between partner. While in material aspect, most of fulfillment form are still helped by parents, 
also it can seen from living condition which is not tidy. Furthermore in sexual aspect, sexual interaction form 
which fulfilled can be seen on emotional aspect of fulfillment satisfaction. 
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemenuhan aspek-aspek kepuasan perkawinan pada 
remaja perempuan yang mengalami kehamilan pra nikah. Terpenuhinya aspek-aspek kepuasan perkawinan 
menjadi indikator tercapainya kepuasan perkawinan (Saxton, 1986). Informan dalam penelitian ini sebanyak 
dua remaja yang mengalami kehamilan pra nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengambilan data 
adalah wawancara dan catatan lapangan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data tematik “theory driven”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan bentuk aspek-aspek 
kepuasan perkawinan pada perempuan yang mengalami kehamilan pra nikah  terlihat pada aspek 
pemenuhan kebutuhan psikologis. Bentuk pemenuhan pada aspek psikologis berupa: hubungan 
persahabatan dengan pasangan, merasa dipahami, merasa dihormati, mencapai kesepakatan bersama, tidak 
adanya stimulus negatif dari pasangan dan adanya kehangatan dan afeksi diantara pasangan. Sedangkan 
pada aspek material, sebagian besar bentuk pemenuhan kebutuhannya masih dibantu orangtua, begitupun 
juga dengan kondisi tempat tinggal yang belum tertata dan terawat dengan baik. Selanjutnya pada aspek 
seksual, bentuk interaksi seksual yang terpenuhi hanya terlihat pada aspek kepuasan emosional.
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PENDAHULUAN Data kehamilan pra nikah yang terjadi di 
Kehamilan pra nikah pada remaja merupakan Indonesia semakin meningkat jumlahnya setiap 

akibat dari adanya dorongan seksual yang tidak tahun. Hal ini dapat dilihat melalui pencatatan 
terkontrol. Menurut Freud, dorongan seksual yang BKKBN, bahwa pada tahun 2006 terjadinya 
sudah ada sejak masa bayi dan terus berkembang pada kehamilan pra nikah pada remaja karena diperkosa 
saat dewasa. Akan tetapi, dorongan seksual yang mencapai 2,3% dan karena sama-sama suka sebanyak 
terjadi pada masa remaja berada pada tahap fase 8,5%. Sedangkan pada tahun 2010, kehamilan yang 
genital, dimana fase ini kepuasan seks berada pada terjadi karena diperkosa sebanyak 3,2% dan yang 
alat kelamin (Sarwono, 2000). Dorongan seksual yang sama-sama suka sebanyak 12,9% (Fazahra, 2012).
tidak terkontrol dengan baik, khususnya pada masa Kehamilan pada remaja bukanlah hal yang 
remaja, dapat mendorong terjadinya perilaku seks diharapkan, namun membutuhkan solusi segera. 
bebas yang dapat menyebabkan kehamilan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sepertiga 
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besar, akan tetapi terdapat pasangan yang mengalami 
kepuasan perkawinan meskipun prosentasenya lebih 
kecil (Fowers, Montel & Olson, 1996).dari remaja mengakhiri kehamilannya dengan aborsi 
Remaja (Ventura dkk, 1998 dalam Pappalia dkk, 2008). 

Mappiare (1982) menyatakan bahwa remaja Kemudian ada solusi lain untuk mengatasi kehamilan 
merupakan bagian tahap perkembangan manusia pada remaja, yaitu membunuh jabang bayi setelah 
yang berada di rentang usia 12-21 tahun untuk dilahirkannya (Hawari dkk, 1991). Selain itu, 
perempuan dan 13-22 tahun untuk laki-laki, dimanan menikahkan pasangan juga menjadi solusi yang 
masa remaja dibagi menjadi remaja awal dan remaja diambil atas kehamilan pra nikah.
akhir. Mappiare (1982) juga membagi masa remaja Bagi pasangan yang mengambil solusi 
menjadi dua rentang, yaitu remaja awal (12-17 tahun) menikah, hal utama yang harus dilakukan adalah 
dan remaja akhir (17-21 tahun), dimana masing-melakukan penyesuaian diri dengan kondisi yang 
masing fase menunjukkan karakteristik masing-baru, supaya kebahagiaan perkawinan tercapai. Hal 
masing. ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Anjani 
Kehamilan Pra Nikahdan Suryanto (2006) bahwa dalam kehidupan 

Menurut kamus psikologi, kehamilan perkawinan memerlukan penyesuaian, karena peran 
penting dalam perkawinan dimainkan oleh hubungan memberikan arti emosional yang sangat besar bagi 
interpersonal antara pasangan yang tentunya jauh wanita, dimana wanita yang sedang hamil seringkali 
lebih rumit dari hubungan pertemanan atau bisnis. dihinggapi keinginan-keinginan dan kebiasaan-
Untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan, 

kebiasaan aneh yang terkadang bersifat irrasional 
pasangan dapat melakukan berbagai usaha untuk bisa 

(Chaplin, 2007). Sedangkan menurut Kamus Bahasa menyesuaiakan diri  dengan pasangannya.  
Indonesia, kehamilan diartikan sebagai kondisi Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian dengan 
dimana janin terdapat dalam rahim wanita yang pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian 

keuangan dan penyesuaian dengan keluarga merupakan hasil pembuahan dari sperma laki-laki 
pasangan (Hurlock, 1981). pada sel telur wanita (Pusat Bahasa, 2008). Karena 

Berkaitan dengan diraihnya kebahagiaan konteks dalam penelitian ini adalah kehamilan pra 
dalam perkawinan, hal ini berhubugan dengan yang nikah, maka kehamilan  pra nikah dapat diartikan 
dinyatakan Saxton (1986) tentang kepuasan 

sebagai  kehamilan yang terjadi tanpa adanya ikatan 
perkawinan. Saxton (1986) menyatakan bahwa 

pernikahan sebelumnya, yang di dalamnyakepuasan perkawinan dapat terwujud ketika aspek-
memberikan arti emosional penting bagi wanita.aspek pemenuhan kepuasan perkawinan terpenuhi 
Perkawinandengan baik. Adapun aspek-aspek tersebut antara 

Dalam Undang-Undang Dasar No 1 tahun lain: aspek kebutuhan materiil, aspek kebutuhan 
1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa seksual dan aspek kebutuhan psikologis. 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri gambaran bentuk pemenuhan aspek-aspek kepuasan 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) perkawinan pada remaja perempuan yang mengalami 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang kehamilan pra nikah. Pentingnya penelitian ini 
Maha Esa. Menurut Chiung dan Shen (2005), terdapat dilakukan karena banyaknya fenomena kehamilan 
beberapa alasan yang mendasari dilaksanakannya pra nikah yang semakin meningkat jumlahnya. Selain 
sebuah perkawinan, yaitu: 1) menikah karena alasan alasan tersebut, sebuah penelitian menunjukkan 
cinta, 2) menikah karena alasan perjodohan, 3) bahwa kepuasan dan kesuksesan perkawinan bisa 
menikah karena paksaan keluarga, 4) menikah karena diprediksi dengan kualitas hubungan sebelum 
pengaruh usia dan 5) kehamilan pra nikah. menikah. Dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa 
Kepuasan Perkawinankelompok sampel yang berada pada kelompok 

Menurut Saxton (1986), terdapat beberapa conflicted couple memiliki kepuasan dan stabilitas 
aspek yang dapat menjadi indikator kepuasan perkawinan yang rendah. Disebutkan pula bahwa 
perkawinan, jika semua aspek tersebut terpenuhi conflicted couple merupakan pasangan dengan 
dengan baik. Aspek-aspek tersebut antara lain: 1) tingkat pendidikan rendah, pendapatan rendah dan 
kebutuhan material, berupa terpenuhinya kebutuhan sering dilaporkan bahwa remaja telah hamil sebelum 
materi yang dapat membawa kepuasan fisik dan menikah (Fowers & Olson, 1992). Meskipun pasangan 
kepuasan psikologis. Kepuasan fisik (biologis) yang yang berada dalam conf lict couple memiliki 
dimaksud meliputi terpenuhinya kebutuhan prosentase ketidakpuasan perkawinan yang lebih 
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makanan secara mandiri, kondisi keuangan yang indikasi atau bukti-bukti yang mendukung sebuah 
stabil, kehidupan rumah tangga yang teratur dan teori, yang kemudian dari teori tersebut akan 
terawat berupa pemenuhan kebutuhan yang dibentuk kode-kode (Boyatsis, 1998). Sedangkan 
dilakukan secara mandiri dan kondisi kehidupan teknik yang digunakan untuk meningkatkan 
rumah tangga, serta perlindungan yang diberikan kredibilitas penelitian adalah triangulasi data, berupa 
pasangan berupa tempat tinggal; 2) kebutuhan wawancara dan catatan lapangan. Selain itu, penulis 
seksual, berupa adanya diskusi dan interaksi juga melakukan proses penggalian data secara hati-
hubungan seksual yang memuaskan dapat menjadi hati.
kunci kepuasan dalam pernikahan. Seks juga bisa HASIL PENELITIAN
menjadi kekuatan dalam mencapai kebahagiaan dan Penelitian ini dimulai sejak Pebruari-Juni 2013 
kepuasan perkawinan; 3) Kebutuhan psikologis yang yang dilakukan di Demak. Informan yang digunakan 
dimaksud meliputi: kebutuhan akan persahabatan, dalam penelitian ini sebanyak dua orang, yaitu FJ dan 
keamanan emosional, saling memahami keadaan IR. Sedangan significant others sebanyak 3 orang, 
pasangan,  penerimaan kondisi  pasangan,  yang merupakan kerabat dari informan, dimana FJ 
menghormati pasangan, kesamaan pendapat dalam menggunakan 2 significat others dan IR hanya 1 
menemukan solusi, serta hubungan afeksi dan significant others. FJ dan IR menikah pada usia 16 
kehangatan diantara pasangan. tahun, dimana pendidikan terakhir keduanya adalah 
METODE PENELITIAN SMP. Perkawinan yag terjadi diantara keduanya 

bukanlah perkawinan yang direncanakan, karena Pendekatan yang digunakan dalam 
sebenarnya FJ dan IR telah merencanakan usia penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
perkawinannya.Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam 

Setelah menikah, kedua informan mengalami penelitian ini merupakan tipe penelitian studi kasus 
pemenuhan aspek kepuasan perkawinan yang intrinsik. Studi kasus intrinsik merupakan penelitian 
berbeda. Pada FJ, pemenuhan kebutuhan material yang dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian 
masih banyak yang dibantu orang tua. Seperti pada pada suatu kasus. Penelitian ini dilakukan untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri, memahami secara utuh kasus tersebut, tanpa 
pasangan masih dibantu pemenuhannya terkait dimaksudkan untuk menghasilkan konsep-konsep 
pengadaan beras, dan beberapa kali makan bersama atau teori tanpa ada upaya menggeneralisasi (Denzin 
orngtua saat suami tidak memiliki uang atau saat & Lincoln, 2009). Alasan penggunaan tipe penelitian 
suami bekerja di luar kota. Pada kondisi keuangan studi kasus intrinsik adalah untuk memahami secara 
yang aman, sebagian besar pasangan bisa memenuhi utuh pemenuhan aspek-aspek kepuasan perkawinan 
kebutuhannya sendiri, namun beberapa kebutuhan yang terjadi pada perempuan yang mengalami 
masih dibantu orang tua, seperti mengobatkan kehamilan pra nikah, dimana analisis data akan 
anaknya yang sedang sakit. Pada kondisi tempat dilakukan kepada masing-masing informan.
tinggal yang teratur dan terawat, FJ belum 

Proses penentuan informan dilakukan menunjukkan sikap merawat rumah, karena dengan 
deengan menggunakan teknik purposive sampling, ditunjukkan dengan kondisi rumah yang kotor, 
yaitu memilih informan yang memenuhi kriteria beberapa benda berserakan di lantai, dan terdapat 
tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti benda yang terletak tidak sesuai dengan tempatnya, 
berdasarkan konteks penelitian yang digunakan. meskipun FJ sudah menjalankan tugas seperti 
Adapun kriteria informan dalam penelitian ini memasak, mencuci baju dan merawat anak. 
adalah: 1) Informan adalah remaja perempuan yang Selanjutnya pada perlindungan yang diberikan 
hamil sebelum menikah, 2) Informan harus sudah pasangan terkait tempat tinggal, pasangan masih 
berstatus menikah bersama laki-laki yang dibantu orang tua dalam pemenuhannya, berupa satu 
membuatnya hamil, dan 3) Informan adalah seorang rumah yang dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian 
perempuan yang saat penelitian ini dilakukan, untuk FJ dan suaminya, satu bagian untuk mertua FJ.
usianya  masih berada di rentang usia 12-21 tahun. Pada aspek kebutuhan seksual, FJ merasa puas 

Pengambilan data dilakukan dengan dengan hubungan seksualnya karena suami tidak 
wawancara dan catatan lapangan. Setelah data pernah kasar dalam melakukan hubungan seksual. 
terkumpul, penulis menganalisis data dengan Suami juga tidak pernah memaksa FJ untuk melayani 
menggunakan teknik analisis tematik “theory driven”. suaminya ketika FJ merasa capek, sedangkan saat itu 
Analisis tematik “theory driven” merupakan analisis suaminya menginginkan untuk berhubungan 
yang dilakukan berdasarkan tema-tema yang seksual. Pada sub aspek diskusi sebelum pelaksanaan 
diturunkan dari teori dengan memformulasikan hubungan seksual,FJ mengaku kalau tidak ada diskusi
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sebelum pelaksanaan hubungan seksual, FJ mengaku nyenyak, suami membangunkannya. Kemudian saat 
kalau tidak ada diskusi sebelumnya, sehingga ini pelaksanaan hubungan seksual, terkadang IR merasa 
berdampak pada sikap menolak FJ saat suaminya kurang puas ketika anaknya terbangun. IR juga juga 
meminta untuk berhubungan seksual. mengakui kalau intensitas hubungan seksual 

Pada aspek kepuasan psikologis, pemenuhan menurun setelah kelahiran anak. 
yang dirasakan FJ berupa adanya persahabatan Pada aspek kebutuhan psikologis ditunjukkan 
diantara pasangan, yaitu:  mensharingkan dengan pemenuhan pada beberapa sub aspek. Seperti 
pengalaman pribadi, berkeluh kesah pada pasangan, pada kondisi hubungan persahabatan diantara 
respon dari pasangan, humor bersama pasangan dan pasangan, ditunjukkan dengan mensharingkan 
mengisi waktu luang bersama pasangan. Kemudian pengalaman bersama suami dan bersikap humor. 
pada kondisi saling memahami diantara pasangan, FJ Selanjutnya IR merasa kebutuhannya sering dipenuhi 
merasa suaminya bisa memahaminydengan cara oleh suami, dan suami juga sering membantu 
membantu aktivitas yang seharusnya dikerjakannya, pekerjaan istri. Kemudian IR dapat menerima kondisi 
suami juga biasanya memenuhi kebutuhan FJ ketika suami yang masih suka bermain yang dibawanya sejak 
memiliki uang. Pada kondisi saling menerima, FJ masih muda. Antar pasangan juga menunjukkan 
kurang bisa menerima kondisi keuangan suami saling menghormati. Pada sub aspek mencapai 
dengan ditunjukkannya ingin bekerja untuk kesepakatan bersama, pasangan mendiskusikan 
membantu keungan suami, FJ juga pernah berkata ke perihal masakan dan beberapa aktivitas yang akan 
significant others kalau gaji suaminya sedikit. FJ juga dilakukan ke depan. Pasangan juga saling 
kurang bisa menerima kondisi suaminya yang masih menunjukkan kehangatan dan afeksi yang 
suka bermain dengan temannya. Pada kondisi saling ditunjukkan dengan panggilan sayang dan 
mengormati, suami menunjukkan penghormatannya mengeluarkan kata-kata romantis. Namun pada sub 
kepada FJ dengan cara mau mendengarkan dan aspek tidak adanya stimulus dari pasangan, IR masih 
menerima penjelasan FJ saat FJ menjelaskan menemukan stimulus negatif itu terkait kebiasaan 
kesalahpahaman yang terjadi. Selain itu, suami dan suami yang masih suka pulang malam.
mertua juga dapat menghargai posisi FJ sebagai PEMBAHASAN
seorang istri dan menantu. Pasangan juga sering Kepuasan perkawinan berkaitan dengan 
berdiskusi terkait hal-hal yang akan dilakukan ke pemenuhan aspek-aspek kepuasan perkawinan. 
depan. Terkait hubungan afeksi dan kehangatan, Saxton (1986) menyebutkan bahwa untuk mencapai 
ditunjukkan pasangan dengan memanggil dengan kepuasan perkawinan, minimal pasangan harus 
panggilan sayang dan mengeluarkan kata-kata mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam 
romantis. Juga masih terlihat adanya stimulus yang perkawinan, yaitu aspek kebutuhan material, seksual 
dapat memicu emosi negatif suami, FJ masih dan psikologis. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan 
menjumpainya terkait kebiasaan suami yang masih satu sama lain. 
suka bermain. Terpenuhinya kebutuhan material seperti 

Sedangkan pada IR, kebutuhan material pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri, 
sebagian besar sudah terpenuhi dengan mandiri. Hal terpenuhinya kebutuhan selain kebutuhan belanja, 
ini terlihat pada kondisi pemenuhan kebutuhan menandakan bahwa pasangan memiliki kondisi 
pangan yang dapat terpenuhi secara mandiri. keuangan yang aman (Saxton, 1986). Kemudian 
Begitupun juga, pasangan dapat memenuhi sebagian secara spesifik, Saxton (1986) juga menyatakan bahwa 
besar kebutuhan sehari-hari. Pada kondisi rumah penyediaan makanan menjadi indikator dari kondisi 
tangga yang teratur dan terawat, ditunjukkan dengan keuangan yang aman. Selain itu, terpenuhinya 
kondisi rumah yang bersih dan teratur. IR juga kebutuhan tersebut mengisyaratkan bahwa suami 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga, secara teratur, telah menunjukkan tanggungjawabnya terkait 
seperti memasak dan mengasuh anak. Namun pada perannya sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan 
sub aspek per l indungan berupa rumah,  rumah tangga (Hawari, 2009). Ketika kondisi 
pemenuhnnya masih dibantu orangtua, dengan keuangan aman, hal ini akan  berdampak pada 
dibelikannya rumah untuk IR dan menantunya. terpeliharanya kebersihan rumah tangga (Saxton, 

Pada aspek kebutuhan seksual, IR merasa 1986). 
senang dengan hubungan seksual bersama suaminya. Sedangkan pada aspek kebutuhan seksual, 
Sebelum melakukan penetrasi, suami berinisiatif adanya diskusi dan interaksi seksual yang 
untuk melakukan foreplay kepada istri. Adanya memuaskan merupakan indikator terpenuhinya 
foreplay dapat memunculkan gairah IR, yang kebutuhan seksual (Saxton, 1986). Tidak adanya 
sebelumnya IR merasa ogah-ogahan karena saat tidur diskusi berpengaruh pada respon informan ketika su-
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mi mengajak berhubungan seksual, khususnya ketika tidak ada diskusi terkait pelaksanaan hubungan 
informan sedang nyenyak tidur dan suami seksual. Pada kebutuhan psikologis, sebagian sub 
membangunkannya. Namun meskipun tidak ada aspek-aspek kepuasannya telah terpenuhi, hanya saja 
diskusi sebelum berhubungan seksual, informan pada sub aspek adanya stimulus dari pasangan yang 
merasa senang setelah selesai berhubungan seksual. dapat memicu emosi negatif istri masih dirasakan 
Perasaan senang tersebut berkaitan dengan informan. Hal ini dikarenakan kebiasaan waktu muda 
kemampuan suami dalam melakukan foreplay (Luo, suami yang masih dibawa setelah menikah berupa 
2004 dalam Puspitasari, 2009). Terpuaskannya suka bermain dengan teman dengan tidak tahu 
kebutuhan bilogis antar pasangan, menjadi  salah waktu. Dari ketiga aspek kepuasan perkawinan, 
satu faktor yang dapat mempertahankan kehidupan masing-masing aspeknya saling berkaitan satu sama 
perkawinan Grunebaum (1990 dalam Hawari, 2009). lain. Ketika kebutuhan tidak tercukupi dengan baik, 

Selain pemenuhan kebutuhan material dan ini akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan 
seksual, terpenuhinya psikologis menjadi hal yang psikologis informan.
sangat penting dalam mencapai kepuasan Penelit ian ini  masih perlu adanya 
perkawinan. Pada aspek psikologis, remaja pengembangan, sehingga peneliti selanjutnya dapat 
perempuan yang mengalami kehamilan pra nikah menambahi hal-hal tertentu untuk memperoleh 
justru menunjukkan banyaknya pemenuhan bentuk gambaran yang lebih kompleks. Diantaranya, peneliti 
dari aspek psikologis daripada kedua aspek lainnya. bisa menambahkan aspek lain seperti gender, rentang 
Pada aspek ini, informan mampu mengembangkan usia yang berbeda, supaya dapat membedakan secara 
aspek-aspek persahabatan bersama pasangannya, tegas antara peran suami dan istri dalam memenuhi 
seperti bertukar pikiran, berkeluh kesah kepada kebutuhan dalam perkawinan. Selain itu, peneliti 
pasangan sekaligus respon positif dari pasangan, juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
sikap humor bersama pasangan dan terkadang menambah konteks, sehingga informan yang 
mengisi waktu luang bersama pasangan. Walster dan digunakan tidak hanya pasangan istri, tetapi 
Walster (1978, dalam Saxton, 1986), menunjukkan pasangan suami istri. 
bahwa rasa humor, menjadi pendengar yang baik,  
mampu memberikan saran, menjadi rekan yang baik 
dan menceritakan kejadian pada hari itu menjadi 
salah satu indikator kepuasan psikologis.  

Selain itu, pasangan dapat saling memahami, 
menghormati, diskusi bersama dan menunjukkan 
keromantisan. Namun, keromantisan bersama suami 
mengalami penurunan setelah hadirnya anak. Karena 
kehadiran anak dalam hal ini merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam 
perkawinan (Hendrick & Hendrick, 1992 dalam 
Marina dan Julinda, 2009). Selain itu, informan 
terkadang menunjukkan emosi ketika suaminya 
pulang larut malam dari bermainnya. Keadaan 
informan yang seperti demikian menunjukkan bahwa 
karakteristik remaja pada poin munculnya masalah 
yang berkaitan dengan emosionalitas masih telihat 
pada informan (Mappiare, 1982).

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui 

bahwa aspek-aspek kepuasan perkawinan yang 
dicetuskan oleh Saxton (1986), tidak semuanya 
terpenuhi pada remaja perempuan yang mengalami 
kehamilan pra nikah. Secara umum, pada kebutuhan 
material suami telah bekerja keras untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga, meskipun pada kenyataannya 
beberapa kebutuhan masih dibantu orangtua. Pada 
kebutuhan seksual, informan merasa senang ketika 
selesai berhubungan seksual, meskipun pada awalnya 
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