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ABSTRACT 

 The pregnancy of young woman before married is a kind of juvenile delinquency and is 

included into deviate action. This research is aimed at identifying the factors of young woman’s 

“coping” who is pregnant before married. It is also projected to identify Emotional Focused 

Coping and Problem Focused Coping which is done by young women who get married for being 

prematurely pregnant. Subjecting young women who get married for being prematurely 

pregnant, this study employs a qualitative method with phenomenology approach. The data is 

collected through interview, and triangulation is also employed to make sure that the data is 

valid. It suggests that the “coping” of young woman who gets married for being prematurely 

pregnant is telling the pregnancy to her parents and quitting study for being ashamed to her 

mates. Key words: Coping, Young Woman, Pregnant, Get Married 
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ABSTRAK 

Kehamilan remaja perempuan sebelum menikah termasuk dalam kenakalan remaja dan 

dalam kehidupan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor coping remaja putri yang mengalami hamil 

diluar nikah. Penelitian ini juga meneliti bagaimana Emotional Focused Coping dan Problem 

Focused Coping yang dilakukan remaja putri  yang menikah karena hamil sebelum menikah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi, subyek yang diteliti adalah remaja putri yang menikah karena hamil 

sebelum menikah, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara, sedangkan untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh digunakan metode 

trianggulasi. Hasil penelitian menunjukan temuan bahwa coping remaja putri yang hamil 

sebelum menikah adalah subyek satu berhenti kuliah karena malu kepada teman-temannya 

subyek dua membicarakan  kehamilannya kepada orangtuanya. Kata Kunci : Coping, Remaja 

Putri, Hamil, Menikah 
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جامعة الحكومیة , رسالة بحثیة, للباحث محمد طالب ,  مناھج وطرق حل الورطة من الفتیات الحبلى قبل القران: جوبنج 

   2014. اإلسالمیة موالنا مالك إبراھیم بماالنق

 

. ي حیاتھا الیومیة من قبیل الفواحشوجود فتیات الحامل قبل الزواج من غوغاء فتیات العصر ف  

ثم أیضا إن , مقصد من مقاصد ھذا البحث لمعرفة العوامل والبواعث من ھذه العملیات الردیئة التي أصیبت بالحمل قبل العقد

. مقصد ھذا البحث لمعرفة كیفیة أحوالھا الشخصیة وحالتھا النفسیة لحل ھذه المشكلة بعد وقوعھا في الفاحشة  

"  دراسة حواریة واقعیة مع تقارب الحقیقیة " حث في ھذا البحث منھج البا  

أما لمعرفة التبین األمر والثبات لما حصل من . فتیات الحبلى قبل الزواج بجمع الملفات والحوار :  موضوع ھذا البحث 

. لةالبیانات لھذا البحث بمنھج  جمع المناھج السابقة السالفة من جمع الملفات والحوار مع المقاب  

: نتیجة ھذا البحث   

. أن تلك الفتیات تعطلن من دراستھن دون خجلھن بما كسبن من الفواحش: أوال   

. إفشائھن وإخبارھن لوالدیھن من أجل حل ھذه المشكلة : ثانیا   

.  مناھج وطرق حل الورطة والمشكلة من الفتیات الحبلى قبل عقد القران : نقطة البحث   
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