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A. kat4r ltelakane Vasalah

Di dalam ajaran agama isranr yang bersumberkan pada wahyu, baik itu

Al Qtrr'arr nlarrpun Al tladist, ntenila.iarkan salu tu.juan keseirnbangan hidup di

dunia dan keseinrbangan hidup di akhirat. Dalanr hubungannya dengan

keseimbangan.itu ditunttrt adanya satu k<lnsep sebagai abdi yang memang tercipta

untuk selalu beribadah rtalarn hitlupnya. Scbagaimana telah torcantum dalam

salah satu firman Allah :

( r.' ),, )\lt:t'ti\i$
Artinya : " Dan diantara mereka arla yang berdo'a ya Allah Tuhan kami, berilah

kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami
rjari siksaan neraka". I

Itrrlah schttah konsep tliui Allah S W'l' yang diperuntukkan kepada

hamba-Nya, supaya selalu dan senantiasa memohon suatu bentuk kebajikan

dalam dirinya dan hidup mereka di clunia yang fbna ini terlebih-lebih di alam

akhirat yang abadi selama-lamanya. t.ain dari itu kehidupan cli dr"rnia adalah

sebagai washilah atau alat utttuk rtrcrrglrarrtarkarr kchitlupan yang lrakiki.

' Al gur'an dan Terjemahan, Gema Risalah press, tlandung, r9g9, hal 49.



l)alarr bcrrtuk lain kchidupan yanlt drisi tlcngan illadalr tidak luutya nlencilkup

masalah sholat, zakat, puasa dan haji belaka, akan tetapi lebih leluasa dari pada

ittr adalah bentrrk kcmasyarakalarr rlnlanr kchidrrpan kita sehari-hari Dimana

dituntul adanya satu hubungan atau inleraksi alttara irrdividu yang lain yang peda

akhirnya menimbulkan suatu nilai atarl norma kebaikan, contohnya adalah

perkawinan.

Dalam lingkup yang sempit, masyarakat terdiri dari keluarga sebagai

lingkungarr soJal pertama yang sangat borperan pentirrg dalam pcrnbentukannya.

Kehidupan dalam masyarakat bisa dilihat sepintas dalam kehidupan berumah

tang,ga atflu lrcrkcluarga schagai isirrya I)isirriltlr kcluarga sollagai ccrntin

pertama bagi kehidupan bermasyarakat. Pembentukan keluarga yang baik

lazimnya dinrulai dengan adanya srratu proses hubungan darah perkawinan,

dimana adanya keterikatan antara seseorang, dengan orang lain atau keterikatan

seorang pria terhadap seorang wanita untuk mencapai tujuan bersama dalam

hidup dan kehidupan.

Perkawinan ditaksanakan tentunya mempunyai maksud dan tujuan'

tortcntl. Nlcnrrrut IJrrdarrg-Urrdang pcrkawirtan tto I tahun I974 tujuarr dari

perkawinan adalah unluk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

kekal abadi llcrdasarkan Kettthattan Yattg I\4aha fisa

Denri mencapai tujuan tersebut mernerlukan persyaratan dan persiapan yang

cukup bagi kedua calon mempelai seperti kedewasaan fisik, mental, kesamaan

panclangan hidup, agama serta berbagai aspek lain. Hal ini diperlukan agar kedua
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calon suami isteri memiliki persyaratan dan kesiapan kematangan jasmani dan

rohani

Oleh karenanya tidak menutup kernungkinan bila ada seseorang yang

mempunyai kesiapan untuk menikah agama menganjurkan untuk menikah

l,ain dari pada itu kematangan diri, kepandaian mengatur atau menrbagi

waktu diperlukan juga oleh seseorang yang memutuskan untuk menikah. Sebab

dalam kehidupan perkawinan akan dihadapkan dengan sejumlah keputusan yang

menyangkut kehidupannya. Dalam berkeluarga seseorang akan hidup bersama

dengan orang lain yang llr:rtrerla dcngan ayah, ibu" sarrdara-sautlarattya, rnaka juga

harus melakukan penyesuaian baru. Dan juga harus saling memberi dan saling

menerima demi kebahagiaan keluarga

Dalam hal ini banyak diantara nrahasiswi di Fakultas Tarbiyah Surabaya

yang telah menikah di saat kuliahnya belum selesai, dalam artian pada masa aktit.

Bahkan diantara mereka ada yang sudah rnempunyai anak. Mereka tontunya harus

dapat membagi waktu yaitu sebagian untuk mengurusi rumah tangga dan

scbagian unluk belajar / ktrlialt di karttptrs

Mahasiswa yang sudah menikah, disamping dia mengurus rumah tangga

atau keluarga, disisi lain dia juga dihadapkan pada tugas utama sebagai mahasiswi

yaitu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan seseorang untuk

meraih cita-citanya. Manusia selalu berusaha rnencari cara baru yang lebih etrsien

diclatam kelritlupannya Manusia ctatarrr rrsahanya sclalu bcrintcraksi dr:ngarr alam

semesta, karenanya manusia merniliki rlerajat kehidupan yang paling tinggi
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diantara sclllua rnahluk karetta usahanya ingin selalu nraju. yang biasanya adalah

sebagai hasil dari aktivitasnya yang disebul bela.iar.

Kemauan keras merupakan nrodal untuk tercapainya cita-cita. Karena itu

walaupun sudah menikah mahasiswa cli tuntut unluk selalu bela.iar agar apa yang

telah dicita-citakalr dapat tercapar. l)an agar cita-cita yang dringirrkan oleh

mahasiswa dapat tercapai hendaknya belajar dalam artian meningkatkan prestasi

bclajarrlya. Ilagaitttartapurt keadaanrrya nrahasiswa rlituntut untuk itu. Tak

terkecuali klrususnya nrahasiswa yang telah menikah tersebut. Akan tetapi apakah

mahasiswi yang telah menikah disaal kuliah nrereka masih akrif itu tidak malas

belajarnya atau sernakin giat saja dalarn menuntut ilmu karcna mendapat

dorongan dari suami misalnya.

Oleh karena itulah sehingga penulis tertarik untuk mengetahui "Dampak

Perkawinan dimasa Kuliah Aktif terhadap Prcstasi Belajar bagi Mahasiswi

Fakultas 't'arbiyalr IAIN Sunan Anrpel" yang sekaligus menjadi judul bagi skripsi

kami. Karena jelaslah bahwa mahasisrvi yang sudah menikah akan membagi

wakttt sedetnikian hingga atltar& urusiul kclrrarsa dan tugas kemnhasiswaannya

terutama dalam meningkatkan prestasi belajarnya.

B. AlasanJMemilih. 4rldul

Proses penentuan judul skripsi ini, penulis mempunyai beberapa

pertimbangan yeng menjadikan alasan untuk mendorong minat penulis, yaitu :

t
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Sepengetahuan penulis masih bclum banyak adanya tinjauan atau pandangan

penelitian tentang ntasalah perkawinan atau pernikahan yang dilihat dari suclut

pendidikan, baik pendidikarr lbrnral n)eu[)uu non lbrrnal.

Perkawinan adalah masalah yang konrpleks yang akan dialami oleh setiap

tttattttsia daltirrt llirluprrya, yunu llrilnir hal irri lrcrarti pcrkawirrarr rrrerupukarr

bagian dari long lil'c cducation yang ttrerrrorlukan penanganan nrcreka-mereka

yang bergerak di bidang kependidikan

selama ini tirrjauan tentang perkawinan dikaitkan dengan masalah hukum

sa1a, baik itu hukum positif maupun hukum agama. Sehingga ini mendorong

irrisiatil'pcnulis untuk nreng,upasr)ya dar i sogi pondidikan.

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang masalah ini, sebab

penulis sondiri terntasuk dalam variatrel, mahasisrva yang telah menikah.

ngo, ;rdapor kesclarasan rlan keseragaman dalam pemahaman serta

menghindari adanya variasi penaf'siran terhadap judul skripsi ini, maka dipandaag

perlu adanya penjelasan dart penegasan juclul sebagai berikut :

Dampak : adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik

posit il' rnitupurr rrt:S,lrl i l)

3.

4.

2 Depdikbud, Kq!tqi-!le-;a1llahasa lrrdoncsia, Uatai Pustaka, 1990, hal ltt3.



l'erkawinatr

Masa kuliah aktil'

Prestasi belajar
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Irakultas 'l'arbiyah

lAlN Sunan Ampel
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adalalr ikatarr lahlr batin antara seorang wanita dan

seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan

rrtorntrentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha F.sa.:r

adalah nrasa belttlal'bagi ntahasiswa (senrester I *7)

adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang

dinyatakan dalanr bentuk angka, hurulatau sirntrol yang

dapat mencerrninkan hasil yang telah dicapai oleh siswa

atau anak dalarn periode tertentu.a

adalah nrahasiswa wanita'1

adalah bagian dari perguruan tinggi yang mempelajari

suatu bidang ilmu pendidikan di lAlN Sunan

Ampel Surabaya.

D. Pf,RUMUSAN MASA|iAH

Melihat dari latar belakane nrasalah cliatas, kami rtrencobA untuk

merumuskan masalah sebagai berikut :

" Drc Mawardi, Hukulq-perkawinarr dalarn lslam. BPFE, Yogyakarta, 1991,

hal 19.
a Sutratirtah 'l"irtonegoro, Anak Super Normal dan Program Pendidikpnnya,

tsina Aksara, Jakarta, l9tt4, hal 43.
5 Depclikbud, op cit hal 619.
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| []a.rlairnantr perkawirtan/pernikaharr di masa kuliah aktit' tragi nrahasiswi

l;akultas'l'arhiyah lAlN Sunarr Anrpcl Surabaya ?

2. Bagaimana prestasi belajar mahasiswi yang telah menikah di masa kuliah

ak t if' terse bul '/

3. tsagainrana dampak perkawinarr dr masa kuliah aktif terhadap prestasi belajar

rrrahasiswi ljakultas'l'arbiyah lAlN Surrarr Arnpel Surabaya'/

E. Bttlsnrr Mrlstllh

Agar dalam petrulisan skripsi ini jelas alur pembahasannya, maka penulis

batasi nrasalahnya pada variabel yang ada sebagai berikut .

Pada mahasiswinya itu nrerupakan variabel bebas, dalam hal ini karni batasi

hanya yang angkatan 1995

F. Tuiuan dan Keeunapn Penelitiarl

Scjalan dcngan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka

tujuan dari penelitian ini, adalah :

I lngin ntengetahrri preslasi bclajar rnahasisrvi yang telah ntcnikah cli masa

kuliah nrasih aktif.

?. Ingin mengetahui faktor-fuktor yang mempengaruhi prestasi belajar

l. lngin nrengetahui darnpak atau akihat yang ditimbulkan dari perkawinan di

masa kuliah terhadap prestasi belajar mahasiswi.
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Adapun Lx&ilaat atau k-egur14-an dari penelitian adalah sebagai berikut :

l. Penulis mengharapkan penelitian ini nantinya akan dijadikan sebagai pijakan

bagi perrolitian yang lobih nrcrrclalanr di kcmudian hari, khususnya di bidang

pendidikan

2. Scbagai suttttlartgan pernikilarr bagi pcrrrer hati ilmu dinrana saja berada

khususnya di [.'akultas'farbiyah.

l. Khususrtya bagi penulis sangal borguna clarr berharga untuk rnenambah

pengalaman dan juga sebagai input atau masukan yang dapat dijadikan

pengalaman yang tak terlupakan

G. Meto.dolpei Penpliti?n

l. 'l'cknik l)cnentuan Obyek

a. Populasi

Adalah keseluruhan subyek pcnelitian."

Dalam penelitian ini yang kami tadikan populasi adalah semua mahasiswi

yarrg telah nrsrrikah pada sorncstor anlara. I sampai 6 arrgkatan 1995

liakultas'l'arbiyah Surabaya.

b. Sampel

Arlalah scbagiarr alau wakil lrt,lrrrlasi 
/

" Dll. Suharsimi Arikunto, |rr:rsq!-ur_llgnelj ,

Rineka Cipta. 1991, hal 102.
' lbid hal 104
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Apabila subyeknya kurang dari I00 orang , maka lebih baik diambil

st:muanya, schingga pcnclitiarrrrya nrcrupakan penelilian populasi.

Pemyataan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Suharsimi

,\r iktrttttr, y:urB nronyalakln

I lnluk seketlat' ancer-flnccr', lcbih lraik dianrtril senruanyA, sehingga

penelitiannva merugrakan perrelitian populasi.s Begitu juga dalam

pcnelitian kanri

Sumber data dan jenis data

a. Sunrber data

Adapun dalam penelitian ini penulis ambil dari :

l) [lisct Ptrslaka, ]'ailtt ttteliPttll kcprrslakaarl yang bcrkailarr dengan

nrasalah yang dibias surnbcr irti borkaitan dengan lanclasan sebagai

penunjang terhadap hasil hclajar mahasiswi.

2l ttiscl I.ilpalr,{iul, yailu n)cnllarlirkan pcnclitian dan pr:ngamatan secara

langsung kepada tenrpat penelitian, agar data dapat diperoleh dengan

tepat.

Data ini penulis peroleh dari .

Manusia ; yaitu mahasiswi

Nort nranrrsia ; yang bertrlla rlokutncntasi tentang liakultas, baik

yang bcrkenaan dengan prestasi belajar

tltir Ititstsrvu ruaul)utt data-data yattg lattr.

8 tbid hal ro7
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-1. Metode Pengunrpulan data

Untuk memperoleh data yang cliperlukan, maka ada beberapa metode yang

kanri pergunakan, yaitu metode angket, observasi. wawanoara dan

dokumentasi Metode.metode tersebut penggunaannya saling melengkapi

attlata yilng, ri.rtu dcttgart yitrtg llirrrry.r, irgar kckururtgutt yitllg adit dnpot

' ditutup oleh yang tadi.

Mclorle-rttetocle lcrsebut adalah scbagai herikut :

a. Metode angket

Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

infbrmasi dari respondent dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui.e

Angket yang penulis gunakan bersilht tertutup artinya pilihan jawaban

dari pertanyaan ini telah disediakan oleh penulis dan respondent tinggal

nrenrberi tanda silang (X) path jawaban yang sesuai dengan porrdapatnya.

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang kegiatan

bela.iar, faktor-fhktor yang ntempengaruhi belaiar mahasiswi dan

sebagainya.

b. Metode dokumentasi

Adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan menyelidiki benda-benda

tertulis, seperti buku, majalah, peraturan, catatan dan sebagainya.

'Ibid, hal 124
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Metode ini digunakarr urrtuk rrrcndapatkarr data mengenai struktur liakultas

Tarbiyah, daltar IPK N4ahasiswi Fakultas Tarbiyah yang sudah rnenikah

dan lain-lairr.

Metode lnterview

Irrlclvicrr, tlirltrrl rliltirntlurrll sclrirrr,iri rrrr:lotlc;lcrtgrrnrltrrlrttt tlitlit tlcngan

tanya jawab scpihak yang rlikcrjakan clcngan sistematik dan berlandaskan

kepada tujuan penyel idikan.

I)ada unrunrnya rlua orang atau lcbilr haclir secara tisik clalam proses tanya

jawab itu. r0

Metode ini karni pakai untuk rnernperoleh data yang belum ditanyakan

dalam angket.

4. Teknik Analisa Data

Adalah teknik yang digunakarr untuk nrenganalisa data-data yang telah

diperoleh dari hasil penelitiarr. IJrrtuk nrertgetahui dan nrerrjawab

pernrasalahan penelitian, maka kanti ntenggunakan analisa .

a. Deskriptif Kualitati{'

Nlenurut llorg dan l'ailtir, rnendelrnisikan metodologi kualitatif itu

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu

borrrpa kata-kala tcrtulis atarr lisarr clari orartg-orang dan pelaku yang dapat

dianrati.

r0 Prof. Drs. Sutrisno fladi, MA, M-qtolt-alogi Regearch 2, Andi OfTset,

Yogyakarta, 1989, hal 193
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Karena tidak bisa dihitung derrgarr angka, rnaka nrenganalisa bentuk

pcrreliliarr arrgkel digurrakan lrerrtuk 
1l]"1:: 

statistik cleskriptif yaitu <iiubah

dcrrgarr nilai kualitatil, scper.ti .

A diberi nilai 3

li dibcri nilai 2

(l diberi nilai I

b 'l'eknik analisa data

tjntuk menganalisa data-data yang sudah didapat kami menggunakan

arralisa statistik, dengau rnerrrakai rurnus prosentase sebagai berikut :

P = I x l0() rr

N

l)irnana, f .. tiekuensi yang sedang dicari

N * Number of Cases (Jumlah frekuensi atau banyaknya

iudividu)

P : angka prosentase

ll. Sistematika I'embahasan

Secara garis besar, sistematika penrbahasan dalam skripsi ini meliputi :

tsAB t : Pendahuluan, yang tercliri dari latar belakang masalah, alasan

rnernilih judul, penegasan judul, rumusan masalah, batasan masalah,

il Anas Sujiono, P-engantar Statistik Pgndidikan, Rajawali Press, Jakarta,
1992,hal40.
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tujuan dan kegunaart penelitian, metodologi penelitian dan

si sterlati ka penrbahasan

UAB ll : Landasan teori, berisikan yang pertama mengenai tinjuan umum

tentang perkawinan yang nreliputi pengertian, dasar dan tujuan

llcr karvilrarr

Yang kedua mengenai tinjauan unrunl tentang prestasi belajar, yang

meliputi pengertian dasar darr tujtran betajar, dan fhktor-taktor yang

- ntentpengaruhi preslasi trelajar

Yang ketiga tentang darrtpak perkawinan di nlasa kuliah aktif

terhadap prestasi bclaf ar rrrahasiswi.

BAB Ill : [,aporan hasil penelitian, terdiri atas gambaran umum obyek

penelitian, penyajian data clarr analisa data.

BAB IV : Berisi kesimpulan dan saran serta penutup.




