
BAtr ilt

LAPORAN HASIL PENELI'I'IAN

A. (ianrbaralr IIlrrultr Ohvek lrelrclilialr.

)ottgan ttteltggunakatt te krrik wawancilra, kami nrcnrpergleh {ata

rrreltgerrai :

l. sokil;rs I'rrnrlirrrg rrrrruu!1, lrukrrlrirs'l'irrlliyrlr sur.rrbnyr

Fakultas Tarbiyah Surabaya nrenriliki dua wajah, merupakan 6ua sisi

clari trlata tlallg yang tidak terpisalrkarr Sisi llcrtanra sebagai hagian integral

dari lAlN Sunan Anrpel Suritbaya,.yang nronrberikan pr:ndidikan clan
q

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepacla masyarakat dalam bidang ilmu

pengetahuan agama islani. Sisi'kodua sebagai bagian yang tak terlepaskan dari

lenrbaga pendidikan tenaga keguruan, yang nremberikan pendidikan dan

pt)tlgaJatitll, perrulitiart scrta ;rcrrgalrtliarr kcpada rrrasyarakat tlalarrr bidarrg

kependidikan dan keguruan. Dengan denrikian, maka Fakultas 'l'arbiyah

tttctrgcttthitng ittnattitlt utttrrk rrrcrrrlcrrrbarrgkarr ilrrru-ilnru agilllllt rslant,

kependidikan, dan keguruan (ketarbiyahan).

. llenyelenggaraan l"akultas 'l'artriyah Surabaya untuk nrenrenuhi

kebutuhan terhadap Tanran Kependidikan aganta islam dan bahasa arab

pustakawan, laboratorium dan tehnisi sunrber belajar yang terus nreningkat

;lada pcndrdikan clasar'(Ml, sD, sl.'t'|'} clarr M'l's) dan pendidikan nrenengah

.t'/

:
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(MA, SMU dan SMK). Pentenuhan kebutuhan tersebut sejalan dengan

llct ltttttllrrltittt tlittt trlcr kcrrr[lirrruiul 1)tr)rlitlrkarr llaik sccal'il krrirrrtilirtil' nlaupull

kualitatil' terutanla dalanr porrrtrangurran di [ridang pendidikarr

Berdirinya Irakultas'l'arbiyah Surabaya nrerupakan kelanjutan dari

liakultas'l'arbiyalr llojonegort) yarUt drdirikan pada tanggal l4 Mci lt)70, lima

lahun setelah berclirinya lAlN Srrnan Anrpel Suratraya Berclasarkan

permitttaan masyarakat Jawa 'l'irnrrr yang nlonlpunyai nrinat lrcsar untuk

. belajar ilmu ketarbiyahan dan tidak seinrbangnya tenaga guru aganta islam

yang ada dengan perturrtbuhan sekolah yang terus nreningkat derrgan cepat di

lbukota Propinsi Jawa 'l'imur, maka didirikanlah Fakultas 'l"arbiyah

llljortcuoro rli Surabaya lracla lalrtrn l()7t) l)alarn grerkembangtn sclanjutnya,

pcnrinal dan kobutuhan terhatlap lulusarrrrya torus bertambah sesuai dongan

meningkatnya perkenrbangan junrlah sekolah, keluarlah Kepres no. 9 tahun

l9tl9 dan SK Menleri Aganra no 1711988, nrenrberikan legitinrasi terhadap

eksistensi Fakultas'l"arbiyah sebagai salah satu Fakultas dari l2 Fakultas yang

berdiri sendiri baik secara adnrinistratil'nraupun akademik di bawah naungan

IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalanr ran5ka efisiensi dan etbktifitas insititusi maka dikeluarkanlah

Keputusan Presiden no I I tahun 1997 tertanggal 2l Maret 1997 yang

nlenetapkan Fakrrltas Tarbiyalr sebagai salah satu dari 5 fakultas di

lingkungarr IAIN Sunan Anrpel Surabaya. Adapun di luar kota Surabaya

berubalr nrenjadi STAIN. Dalam upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi
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nelleri' l)clllerirltah nrelalui lraclarr Akre<Jitasi nasional nrelakukan akreditasi

terltaclaP [iakultas 'l'arbiyah Suraba.ya Berdasarkan hasil akreclitasi tersebut

yarrg tcrluattg dalartt SK lvtcndikburl No. 79/Dio/1997, l;akultas 'l'arbiyah

su'abaya telah diakreditasi scdarrgkan.jurusan Kl masih dalanr proses

ak r utlillsi

2. Keadaan Mahasiswa Augkatan l99S

,lAlN 
Sttnatt Antpcl, kltusustt.ya lfakultas 'farhiyah nrerupakan pilihan

perlarlla atau lbvorit. t{al ini terbukti pada aninro calon nrahasiswa yang

begitu barryak rltentililr liakultas'l'arbiyah begitu juga dengan tiakultas

Syari'ah.

Bukti lain yang dipaparkatt ialah.iurnlah rnahasiswa Ilakultas 'l'arbiyah

banvak dibanding derrgan Fakultas-lakultas lain di lingkungap IAIN Sunan

Arlpel Surabaya. Para ntahasiswa itr-r nrerupakan lulusan dari ma<lrasah aliyah

scbagi;ttt bosal'dtttt atla jtrga sobir14i;rrr kecil tlari sckolah rncncrrgah urlrurll.

Diantara mereka ada yang bertempat tinggi di kos-kos dengan lingkungan

lAlN, llanlun ada juga yattg tidak kos nrelairrkan pulang pergi clari ruprah

menuju kampus

3. Struktur Organisasi tr'akultas 'l'nrbiyah

l,errltlaga perrdidikan lenlu nlcnlerlrrkalr lrcrrgenrbangan, perrilgkatal

mutu dan penyesuaian dengan situasi clan kondisi yang ada. L)elgan demikian,

/
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l)t'i()t ilils ut.unit kcg,iitlrttt l)r'()sL's lrcliriirr rrrtlrruirjiu' tli liakrrltls 'l'lrlliyalr rlcrrgalt

rneningkalkan elisiensi rlalarn rnerrtlayagurrakan semua lasilitas yang tersedia.

Dalanr lral ini. maka penrbagian personalia dalam struktur organisasi di

st:krilllr slnp,al rliprrrlrrkart lll,lr s()nlua kt:l4ialan lt:bih lcrarith tlan ntasing-

masing petugas dapat nrenjalankarr sosuai derrgan ketenagaannya, kesenruanya

irii untuk nrenghindari ketidakpn)p()sionalrrya kewajiban. Kalau begitu lnaka

adanya struktur organisasi kanrpus adalalr sangat diperlukan. Adapun struktur

orgitrtisitsi lirkrrllas tartiyalr tlapat dililritl tlitliutt larttpiran.

4, l,etak (Jeogralis Fakultas 'l'arbiyah

' Irakultas 
.t'arbiyah Surabaya lAlN Sunan Anrpel adalah salah satu dari

linra takultas di lingkunan IAIN Sunan Anrpel yang berada di Surabaya.

l,okasi Fakultas ini satu kornpleks dengan fakultas yang lain, yaitu Fakultas

Syari'alr, Fakultas Adab, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah. Lokasi

tersotrut tcrletak di jalan Ahrrratl Yatri tto. I l7 Surabaya.

Konrpleks IAIN sangat strategis karena terletak di tepi .ialan Ahmad

Yarri, yang nronrpakan .ialan lrerrglurbrrng anlara kota Surattaya dengan kota-

kota yang lain dr willyalt solalirrr Sclrcrli Sitloalirt, Mojokclttl dnrr ltilr-lnirt.

Dengan kata lain nrerupakan pintu gerbang kota Surabaya dari arah selatan.

Disamping itu tidak jauh dari penrukinran penduduk keluralran Jenrur

Wonosari Wonocolo Surabaya.
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wilayah kompleks IAIN Sunan Amper menempati areal pertama

kuratlg lcbih tt hcklare tlarr dikr:lilirrgi pag,ar tcnrbok dcngarr batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah barat . l]erbalasan dcngarr Jl A Yani rel kerera api

sebelah Utara : Berbatasan dengan pabrik kulit dan rumah penduduk

Jenttrr Wonosnri

Scbelah'l'inrur : [-]crbatasan clengarr pernukiman penduduk Jemur

Wonosari

Sobelah Sclatalt : []r:rhatasarr dongarr p'l'. (ielvano

B. l'errvaiial dArrin4lisa Data

Sebelunr penulis sajikan beberapa data dan analisanya, terlebih dahulu

pcrrrrlis kr,:rrrukrikun hll-lurl sclrugni bcr ikut .

Data yang penulis sajikan dalam bentuk tabel kemudian langsung penulis

analisa.

Dala-data tersebut penulis kelonrpokkan rnenjadi 3 kelompok, yaitu .

l. Perkawinan di masa kuliah aktif bagi mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN

Sulran Anrpcl Srrrahaya

& Kehendak untuk nrenikah di nrasa kuliah aktiI



s?

tAlllit, tv

JAWAUAN l{lisl'ONl)liN'l'11N'l'ANG Kliltl-1NDAK MtiNIKAI{

r)r MASA t(Ur,lAt I At(',t'ilr

No

I

AllernaliI'.la rvahan

sendiri

orang tua

serrdiri I ()rilrlg lua

a.

b

L-

Jumlah

[)ar i kotcrangarr tabe I cliatas dapatlah dikctahui bahwa

mahasiswi yang nienikah di nrasa kuliah aktif karena kehendak sendiri

bersanra orang tua 91,]l '7i, tlan 6,67 Yo yang tttenyatakan atas

kemauan sendiri. Sementara karena kenrauan orang tua tidak ada.

Ilerdasarkan data yang diperoleh melalui angkot tersebut

dapatlah dianalisa bahwa antara orang tua dan mahasiswi nrentpunyai

kehenclak clart cara parrtlartg yang, siuna lni adalah dari rrrahasiswi

yang r:renikah di nrasa kuliah aktil'karena kemauan sendiri dan orang

tua. Artinya selain suciah punya calon yang tepat, dalarn diri

mahasiswi sudah menrpunyai kesiapan baik dari segi phisik maupun

psikis untuk nrelangsungkan menikah di saat kuliah belum selesai.

l)arr jrrga urrtuk rrrcrrglrirrtllrr rlirri lral-lral yallts riclak cliirrginkatr,

rnisalnya kalau terlalu lanta pecaran bisa nreninrbulkan lltnah. Begitu

lt(oti,)

6,67 0n

l4 e"I,-t.l%

r

l

N

t5

t
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itrga tlerrgart orallg lua yiu4l sotial) saal tttcntattiatkatt do'a lrual

kebaikan anaknya, nrenclukung .iika anaknya nrenikah cli saat kuliah

lrclunr selcsai tlal ini pada dasat'nya scsuiti dengan ajararr agatua.

Agartta ntenyuruh ntettyegerakan pernikahan apal:ila semua

llorsyaralan terpcnulli Sebah rrrcnarrgliuhkarr pernikahatt tlalattt waktu

lanta anlara dua orang, yang berpacaran nrudharatnya akan lebih besar

daripada ntaulhatnya. Oleh karenannya nteskipun rnasih duduk di

ltangku kuliah orang lua rcla rttenikalrkan anaknya clengan alasatt

tersebut diatas. Walaupurt telalt nttlttikalr yang llalnanya kuliah dan

Irtcttutttut ilrrru kalatr bisa ltitrtts.falall tt:rus. ltr-rlalr yartg ntttrtgkin

nienjadi konritnren nrereka berdua.

Sentetrtara jika acla belrerapa dari ntalrasiswi yang nrenikah atas

kghondak se ndir i [rukatr lre rarti ol'atlg ttra tidak ntettdukuttg sama

sekali, akan tetapi dari ntalrasiswi ittt menipunyai kehendak untuk

menikah sedangkan orallg tua rnerrgiyakan. Jadi kemauan yang

pertarna tirnbul dari tttahttsiswi dettgan alasan mereka tidak ingin

bcrpacaratt lattta-lattta yttttg ttatttitlya lllellAltlbah dosa.

Memang ada segelintir orartg yang beranggapan bawa sudah

kawin kok nrasih kulialt l)et'etttpuan itu nggak usah sekolah tinggi-

tinggi, nantinya paling-palirtg kc dapur juga. llmunya jacli rnubazir.

'fetapi perrdapat itu sekarang telalr berubah c'lan banyak wanita yang

bcrsckolah santpai prograttt pasoit sarjana bahkan juga prrlgranr doctor
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sckitlilturt [Vleskiptrrr wurrila ilrr rrarrtirrya jadi ibu rurualr talrg,g,a,

seorang wanita itu harus rlibekali ilrnu yang oukup. Lalu apa

setrenarnya taedalr ilruu itrr llagi kaunr muslirnin dan nluslinlat.

l)crlartra, ilnru tlapal rrrcrrirrpkalkarr intan tlan takwa, kodua, ilrnu

rnerupakan alat bantu nlenyellrpurnakan akal. Kqtiga. ilrrrtr nrernbantu

kila unluk dapal rnernarrlhalkarr alant sentcsta. Kr:cqttpa!, ilmu

pengetahuarr dapat ntenrbantu manusia dalam mengadakan pilihan

traik darr lruruk 5''

b. Alasan nrenikalr di masa kulialr aktil.

'I'AI]UL V

JAWAI-}AN RUSI'ONDIiN'I'[JN'I'ANC ALASAN MUNIKAII

DI MASA KL]I,IAII AK'I'III

Alternatif .lawahan

a. agar semartgat

belajar bertambah

[r kll'crtit ltcrtthiityitittt

c. karcna takdir

Jumlah

" Majalah Edukasi, 23lthYlull996 hal 43

P(%)

66,67 yo

1000,6

N

t5

2(r,(r(flir

6,67Yo
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l)ari hasil angket datt wawancara diperoleh data bahwa alasan

rrralrasiswi ntenikah di saut kuliah lreluttr selesai nrenyatakan 66,67 ot'o

agar senlangat belajar bcrtambah, karena pembiayaan 26,66"h dan

karena sudali takdir 6.67 .,.i).

'l'ernyala .lawaliarr lcrblrtyak clari respttnden agar selllangat

belajar bertanrbah. Ini bukan berarti sebelum menikah tidak punya

sentangal bela.iar akart letapi diharapkan sesudah ntenikah ada yang

nienrtreri semangat baru atau dorongan yang dapat menimbulkan minat

turrtuk bela.ial' yang lcbih tinggi dari pada setrelunl rltcnikalt. ltulah

alasan nrereha menikah disaat kuliah tanpa memandang apa-apa yang

teriadi selolah nteltikalt nitrtti

_ Alasal lain dari rlahasiswi yaitu agar utttuk tnoringankan

beban orang tua yaitu clari srrdut penrbiayaan. Karena setelah nrenikah

segala hal penrbiayaart terutanta sekolah, ditanggung oleh suanri

mereka. Setelah beban orang tua berkurang diharapkan dapat

nrenyekolahkan adik atau saudaranya ke jerlang sekolah yang lebih

tinggi. Dan juga diharapkap agar kehidupan orang tua bebannya agak

r irrgitrt.

Adapun yang terakhir, yaitu karena sudah takdir dari Allah jika

nienikah di saat kuliah beltrnr selesai. Allah itu berkehendak terhadap

harnbanya Sesuatu yang dikelicnclaki olch Allah SW'l' nraka akan

terjadi Sebagaimana tirman Allah :
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5yn'it

Artinya : "Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki

sesuatu lranyalah berkata kepadanya "Jadilah lalu

teriadilah ia".)'t

2. Belajar dan faktor-fbktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswi

yang tclalr rnurikalr di srut krrliah oktil.

a. Tentang belajar

't'Atll,t_ vl

JAWAIIAN RDSPONDI]N MENGITNAI IIELAJAR Dl RUMAH

Alternatif Jawaban P(%)

33,330h

46,670h

20%

3.

c. 'l'idak terganggu

Jumlah

Pada trnrurrnyil, wnlauPtrn srrclah nronikah mereka past.i helajar

nreskipun hanya kurang dari satu jaur. Dalam belajarnya umumnya

mereka biasa saja sarna seperti mereka dulu sebelum menikah. lni

,'rrir:\

a. Kesulitan

b. Biasa saia

'o Alqur'an dan teriemall"n . ::.. " : ' .
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terbukti dari lrasil arrgket yang karrri berikan, yaitu sebanyak 4b,67oh.

Ilelajar nrerupakan kegiatan yang paling pokok yang harus dilakukan

olch siswa alarr nrahasiswit Setlarrgkarr 31,13 '% nrorrg,alarui kcsulitan

dtrn 2}ol, nlerasa lirlak tcrg:uUlgu sanut sekali

llcrltasrl tlrttt tttlakttya l)e ncll)aliul tu.lutur studi lcl'ganlung patla lrr:lajar

yang dialanri oleh nrahasiswa tVlengingat belajar adalah proses

l)ctlrl)illrillr litrglklrlr llr['rr lrt'rLirl irrlr'r lrksi rlr.:rr1"r,ilrr lilrgLrrrrgirnrrya Pstla

hakekatrrya pcrubalrarr tingkalr lahu nrengarrdung pengertian yang luas,

nreliputi segi jasnraniah (slrLrktural) dan segi rohaniah (tirngsional),

yang kr:rluir-rlrranya salirrg berkailan tlan lrerinteraksi salu sanra lain.5r

Jadi belajar disini nrenyangkut segi jasnrani dan rohani. Oleh

karenanya persoalan bela.jar irri bukan persoalan yang nrudah bagi

r.nahasiswi yang sudali nrenikah di saat kuliah belum selesai. Karena

nte rryartgkrrl rvaktrr, iiku rrrirlrirsisrvi tct sctrtrl dapal rrrctrrbagi wakttr

dengan baik, nraka persttalan helaiar dapat dihadapi.

t' I)rs Malrlirtlz, Sh;rlahuddirr, t)cng;rrrlar l'siko,klgi l)cndidi^kirn. llina llmu,
Surabaya, hal 30.
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b '|.'ontang pcnycbatr kcsulitarr belajar

'l'AIJL,t- Vil

., A WATiAN t{ I isit,oN I )t iN'l't iN't'AN(; t,tiNyH}At} Ktlst It,t.tAN

Illrl.AJAll

N<r

4.

A ltornatiI'Jltwabarr

a. kurang bisa

menrhagi r,r,irklrr

b. suasana rumah yang

tidak bersahabat

c. sibtrk urusan rrrrnalr

tangga

N

t5

l1

t2

I

)

P(Yo)

80%

6,67yo

l-i,3-iouir

Ket

Jumlah r5 l5 lAUYy

Dalam proses bela.iar yang dialami oleh mahasiswi, tidaklah

selalu larrcar seperti apa yang diharapkan. Kadang-kaclang nrereka

nrengalanri kesulitarr yaitu B}yo dari mahasiswi. Kesulitan dan

berhagai hambatan akan tinrtrul clalanr dirinya. Maka nranakala cliteliti

secara seksama, hambatarr-hambatan clalanr belajar, adalah .

F'aktor end<lgen, ialah lrarnbatan yang clapat tinrbu clari diri anak

sendiri. lni dapat dilihar rlari segi biologis clan psikologis.

Faktor exogen, ialah kesulitan atau hambatan yang timbul dari luar

diri. Misalnya : lingkurgan keltrarga, sekolah dan nrasyarakat.
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" ,\tlltPtltl kcsttlilittt helitirtt yurrrr dialirrni olr:h rlirlasiswi yarrg

sudah nrenikah tennasuk laktor exogcn yang meliputi lingkungan

keluarga. l)erlyebah kestrlitarr bela.iar clalarn diri mahasiswi tersebut,

atlirlalr

Kurang bisa nrenrlragi waktu

llarryak dari tliri rttaltasiswi tcrscbul n)erasa kgsulrtan dalanr

belajarnya lranya karena tidak bisa nrenrbagi waktu derigan baik.

Sclttcslitt.yit ttlitltttsisrvi lr'rsrrlrrrt lrirrrrs histr rrrcrrrbilgr rvirklrr tk:rr1;&rt

setepat-tepatnya artinya kita harus mengefisiensikari waktu, sebab

waklu varg lewar strtlalr hilarrg tidak bisa kenrbali lagi.

Menggunakan waktu d,rgan tcpat ti<Jak berarti bekerja tersu

nrenerus tetapi bekerja sungguh-sungguh dengan sepenuh tenaga

untuk nrenyclcsaikan rugas dalarn waktu yang relatil'singkat.

Suasana rumah

' lluburga' arrrarir a,ggrtn kelr-rarga yang kurarrg intinr,

suasana rumah yang gaduh, berantakan akan menimbulkan suasana

kukrr rlrrrr rclrarul tlirlirnr kr.:lrrarg;r Schingga nrerrycba[karr arrak

kurang berscnrangat dan rrrengalanri kesuritan dalam belajar. oleh

karena itu, suasana keluarga yang akrab, saling nrembantu,

rnendukung, harrnorris lrarus diciptakan denri rncrnbcrikan

motivasi yang.mendalant untuk belajar.
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SiUut dengan urusan runrah tangga

-l'erlalu ltarryakrrya pokcr.iaan runtalr tangg,a yang harus

diselesaikan niembuat nrahasiswi menghadapi kesulitan dalam

kegiatan lrela.iar'. l]iasanya rrralrasiswi vang cletnikian ini ticlak bisa

nrengatur waktu seefisien nrungkin. Dan mengakibatkan iat tidak

konsentrasi. Dimana konsentrasi adalah pemusatan pikiran

terhadap suatu hal dengan rnengenyarnpingkan se,'nua hal tainnya

yang tidak berhubungan. Dalanr belajar konsentrasi berarti

penrusatan pikiran tcrlradap suatu hal lainnya yang tidak

berhubungan dengan pelajaran.5t' Dan hal-hal yang tidak

berhubungan dengarr pelajaran/rnata kuliah adarah nrisarnya

kegiatan rumah tangga tadi.

Faktor-faktor yang nrenrpengaruhi prestasi belajar bagi nrahasiswi

yang sudali menikah di masa kuliah aktif .

5t' Drs. S I am eto, Bglajdlda1.[ak!111 liak rqr yang M prnpprrgaru h i n ya, R i neka
Cipta, Jakarta, 1995, hal 86.
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't'Atlrit. vlil

JAWAIIAN RliSl'ONl)lrN MlrN(ilrNAl lrAK'l'OR-liAK'l'Olt YAN(}

l\4 I i tvl l)l I N ( ; A R tl I I I l'R I iS'l'AS t tll,il,,AJ A R

No

5

A lternat i {'.la rva ha rr

il, litklor kcluittgir

b. f'aktor sekolah

c ljtktru' ruirs1,11111fi 'p1

P(on\

l000zo

Jumlah

J;aktor kcluarga atlalah laktor yang palirrg borperrgaruh

terhadap prestasi bela.iar bagi mahasiswi. Keluarga adalah suatu

kesatuan tcrkeoil yarrg dinriliki olclr rttarttrsia sebagai nrakhluk stlsial

yang menriliki tenipat tinggal darr ditandai dengan kerja sama

ckorrorrri, pcrkentbangittt, pettriirlikan, ;rcrlindtrngan <latt setragainya.

Keluarga adalah lcrnbaga perrdidikan yang pertama dan yang utama.

Dan keluarga itu sangat besar artinya untuk pendidikan dalarn ukuran

kccil, tetapi bersilat ntcncnlukan tttttuk dalam ukut'an bcsar yaitu

pendidikan bangsa, negara dan aganra

Kcluat-gA nlenunrt Abr-r A'la lllaududi ttrcrupakatt suatu

lernbaga yang paling utallla dan lundantental dalanr masyarakat

nranusia. tleberapa tirugsi kcluarga yang ia ttngkapkan adalah

F
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lLngsi ekononri, sosial. cclukatil, perlindurrgan , rekreatil. ali:ktif dan

religiu s.5''

Berdasarkan tirngsi edukatil, keluarga nrerupakan tempat utama guna

nrenananrkan nilai pendiclikan, pcrhatiarr, dorongan dan perilaku

Anggota keluarga nrahasiswi senantiasa rnenrperhatikan

pendidikannya. Sebab jika orang-orang tersebut kurang / tidak

nrenrperhatikan pendidikarr si rnalrasiswi nrisalnya acuk tak aculr

terhadap belajarnya, tidak rrrau talru kesulitan-kesulitan yang dihadapi

oleh ntahasiswi, dapat nrerrycbabkan nrahasiswi tidak berhasil dalam

belajar. Mungkin sebetulnya dia pandai, tetapi karena tidak ada

perhatian dari keluarga, disamping cara belajar yang tidak teratur dan

sibuk dcngan urusarl lurnalr langga, akhirnya nrahasiswi tadi

.,ketinggalan 
dalam belajar dan menjadi malas belajar. Jika malas

belajar nraka kuliahnya tambali malas sehingga hasil yang didapatkan

tidal memuaskan, prestasinya juga tidak memuaskan. Oleh karenanya

dalaru keluarga diperlukan perhatian yang tinggi bagi anggotanya,

sehingga dari keluarga ittr arrak nlerasa mendapat perhatian,

riilrg,silngan, dorongan dan scnrangal rtalanr bela.iar yang dihar-apkan

prestasi belajar dapat mongalanri keniajuan.

''' Malalah Perkawinan dan Keluarga, No. 29911997 hal23.
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d Pengarult vang palirrg tkrtttirran dalanr menrberikan nrotivasi.

(tli lingkrrngin) koluin llit )

'l'Alll,!1. lX

JAWnllA'N l(liSl'()Nt)l1N I'lrN'l'nN(i l'llN(;Altl 1l I YAN(;

l'Al.IN(i t)Ol\4INAN I)r\l.AIVl lvlIil\'llltiRlKAN lVlO l'lVASI

N

t5

Ntr

6

r\ lterlral i l'.larvaba rt

a. Srranri

h Or:rrrg ltrir

0. Arrak

t'

t2

-t

t'(9,;)

80%

20o,'o

Jumlah

Atlapurr dari arrggola keluarga yarlg paling dotttittan dalanr

rrrcurberiktur rrrtltivasi atatr tlorongart dalartr belajar bagi rttaltasiswi

yang sudah menikah adalah dari suami 80% dan dari orang tua 20o/o.

Suhnri sangal ltcrpongitrtth tlalitrn ntetubcrikan ttt<ttivasi bagi

nralrasiswi, katena rncntang tlitlartt llr:la;ar perlu adanya dorongan atau

motivasi. Dan motivasi itLr sendiri merupakan tenaga-tenag,a yang

nrernhang,kit rlan rnengaraltkart individu Suanti deltgan antusias

menrberikan motivasi yang positif kepada si isteri agar dalam

llclajarnya lcbilr giat, panliulg tttr:ttyct'alt serta dapat tttcllyclosaikart

kuliah tepat pada waktunya

Ket
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Begitu juga <irang 1ua dalanr hal ini juga turut nremberikan

nrcrtivasi liada anaknya clalani belajar. Beberapa nrahasiswi z0%

lltclllallg rtttltivasi tetltcsitr rlari tlrang tua bukarr dari sualni lrri bisa

terjadi rnungkin disebatrkan karena suami sibuk dengan pekerjaan

s,"rltitt[,,git lttpit tliut lirlitk pt'rrrirlr rnr'nrhcrikirrr ruolivirsi pirrlrr si islel'i

yaitu rnahasiswi.

e. Perbandingan nilai K['ls sebelurrr rnenikah dan sesudah nrenikah

'I'AI-}UL X

JAWAIIAN l{tiSl'ONl)UN l'l!N'l'ANC Nll-.At Kt lS

SDI]DLUI\1 DAN SUSUDAI I MBNIKAI I

"No.

7.

A lternatil'Jarva btrn

a. naik

lr llrl;111

c. turun

N

t5

F

9

2

4

P(on)

60%

I l.-l -10i,

26,679/0

100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 6og'o dari

nrahasiswi nilai lP nya naik. 26,67'/o nilainya menurun dan yang tetap

hanya 13,67 yo. Dari mahasiswi yang nilainya meningkat, selain dia

menipunyai kecapakan, rajin dan tekun belajar juga bisa membagi

waktu anlara tugas runrah tangga dan belajar. I)engan ditunjang
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konsentrasi yang tinggi pada nrata kuliah sehingga tidak ada nrata

kuliah yang tertinggal yang rnenyebabkan nilai nrenjadi turulr.

Adapun dari nrahasiswi yang ternyata nilai lP nya menurun

atau lebih .ielek dari pada sebelurn nrenikah, di karenakan kurang bisa

nronrbagi waktu dan tidak bisa belajar dengan tenang yang akhirnya

sering bolos kuliah, tidak konsentrasi pada mata kuliah, tidak pernah

membaca, yang nrenyobabkan nilai KllS / lP turun.

f tJsaha-usaha yang harus dilakukarr rttahasiswijika nilai lP nya turun

't'ABtil-. xr

J,lWAllAN ltliSl'()Nl)l1N l'l:N'l'r\N(i l.JSAl lA-l.JSAl lA YANG

DILAKUKAN MAIIASISWI JIKA NILAI IP'I'UITI.]N

Alternat i {'.l a rvaha tt

a. belajar lebih giat

b. rnenerima dengan ikhlas

c. protes ke dosc'n

t,(91,)

86%

t3,33 yo

Jumlah I5

Usaha-usaha yang lrarus dilakukan oleh mahasiswijika nilai lP

nya menurun diantaranya adalalr dengan meningkatkan belajar dan

rncnrbagi waklu yarrg scbaik-baik rrya

N

t5
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Perlu diketahui juga bahwa keberhasilan seseorang bukan berarti

senlata-mata ditcntukarr ole h lahtor kecerdasar: saja, tetapi juga

keuletan. Oleh karenanya tidak salah jika lP nya menurun kita dituntut

untuk kerja keras nrerrgejar ketinggalan. Sebab hal yang paling penting

danperlu ditunjukkan adalah komitmen pada tugas. Dan komitmen ini

berupa keuletan dan kesanggupan untuk kerja keras tadi. lntinya

seseorang harus bisa nrenrotivasi dirinya sendiri.

3, Danrpak perkawinan di ntasa kuliah aktif terhadap prestasi belajar

mahasiswi

a l)aupa.L llqsiti!'

Semangat belajar bertanrbalr

Mempunyai sentangat belaiar bertambah banyak dialami

oleh mahasiswi yang telah menikah di saat kuliah belum selesai.

Semangat belajar nienjadi bertanrbah karena berlambahnya

nrotivasi yang ditujukan kepadanya, yaitu motivasi atau dorongan

dari suami. Selain motivasi untuk belajar lebih giat, berasal dari

diri sendiri dan dari keluarga rnenjadikan ia tidak matas belajar,

aktif rnengikuti perkuliahan dan tidak ketinggalan mata kuliah

yang pada akhirnya diharapkan prestasi tlapat nreningkat. Kuliah

tidak putus di tengah jalarr.



67

Nilai lP / Prcstasi rrrcningkal

Walaupun telah nrengalami kesulitan dan berbagai

hambatan dalarrr hal belajar', nrenrbagi waktu, nilai il, daranr KHS

(karru hasil studi) yang diperoleh mahasiswa tiap semester

rtrcrrgtrlarrr i Lclririkir rr

t lal ini disebabkan karena dari mahasiswa tersebut pantang

nrenyerah dan nrenrpunyai kegigihan, keuletan yang tinggi pula

sehingga berbagai harnbatan serta kesulitan dapat diatasi

sentaksimal mungkin.

Dan ini yang tnenyebabkan kuliah jalan terus walaupun menemui

persoalan. ltulah yang nrenjadi konritnren mereka sejak awal.

l'orrrbiayaan orang tul burkurarrg

Dalam suatu kehidupan rumah tangga, seorang suami

wa.iib nrclirrdungi istri dan menrberikan segala sesuatu keperluan

,rumah tangga / hidup / nafkah sesuai dengan kemampuannya,

sedangkan istri wajib nierlbelanjakan dan mengurusnya.

I3egitu halnya delrgan mahasiswi yang sebagai istri dari

suaminya, dimana segala keperluan runrah tangga terntasuk kuliah,

dibiayai oleh sang suarni. Berarti nrahasiswi yang biasarrya segala

kebutuhan dibiayai oleh orang tua sekarang dibiayai oleh suami.

Dengan denrikian beban orang tua menjadi berkurang dalam hal

k euanganl penr b i ayaan.
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I)anrpak Negatit-

Kesulian dalam waktu belajar

[]agi rnahasiswi yang torah menikah di nrasa kulialr aktif

pernah nrengalanri kesulitan dararn rnembagi waktu untuk belajar.

llal ini dikarenakan ada dua aktivitas yang ada yaitu sebagai

mahasiswi dan sebagai ibu rumah tangga.

sebagai seorang, ibu r"urrralr tangga ia dituntut untuk nrengurusi

kerunrah tanggaan clengan seruk beruknya dan sebagai nrahasiswi

dituntut untuk belaiar. Berbagai kesulitan atau hambatan yang

timbul karena si nralrasiswi kurang bisa membagi waktu dengan

t_epat Dan juga perlu diketahui bahwa berajar bagi rnahasiswi yang

telah nrenikah sr:dikit, tidak sepr:rli sobelum menikah dulu.

Adapun waktu yang tepat bagi mahasiswi tersebut untuk belajar

adalah nrisalnya waktu nralarn hari sebab waktu tersebut enak buat

belajar dan dapat konsentrasi dengan baik.

. 'Ierlalu banyak pikirarr

sebagaimarra kita ketahui bahwa di dalanr kehirlupan

berunrnh tangga varrg kira ;rikirkarr tidak satu saja tetapi banyak

sekali. oleh karena itu tidak salah jika bahwa oalon nrempelai

pengantin harus mempunyai kesiapan phisik dan psikis. lni untuk
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nlellgalttisipasi agal ltatltillya dalartr kohiduparr lrr:rutttalt tengga

yang, sesungguhnya tidak kagct.

tlegitu pula dengan tnahasiswa yang dalanr hal ini nrenjadi

obyek penelitian kami, yang dipikirkan tidak cuma masalah kuliah

sa1a" rttclatttkittt tttasitlitlt artitk, sttlttti, tlclarriu tlutt sr:trltguitt.ytt

-Karena yang dipikirkan itu banyak, atau dalam bahasa jawanya

"pikirale d6bel-clq[e|", ntaka lidak bisa dipungkiri bahwa

malrasiswi yang telah nrenikah di saat kuliah belum selesai

badannya kurus-kurus tidak ada yang gemuk.

l{uang gerak/pr:rgaularl terbatas

Mahasiswi yang telah menikah di saat kuliah belum selesai

dalanr pergaulannya tidak seperti nrahasiswi yang belunr menikah.

Pergaulannya tidak bebas dalanr artian ada batas-batasnya.

Misalnya deltgatr tcnr.trr laki-laki, atatt main setclah kuliah selesai

atau yang lainnya. Mengingat dia itu bukan gadis lagi tetapi sudah

menikah clan sudah punya suanri. Dia harus bisa nrenjaga diri demi

kepentingan dirinya sencliri juga.

Tidak bisa menyelesaikan kuliah tepal pada waktunya

Mayoritas rnaltasiswi yang sudah nrenikah di rrlasa kuliah

aktif' tidak dapat nrenyelesaikan kuliat tepat dalam waktu 8

semester, dalanr artian kuliah diterrrpuh lebih dari 8 semester. [{al



ini t"rioai dikarenakan karena waktu belajar vang sedikit dan

tL:rgian!!,gu tlcttgatt trktivitas yang lailt, apalagi yang telah

nlempunyai anak.

Sclelah kita nrengotalrui darupak positif dan danrpak negatif

tlari pel'kawinan di rttasa Luliah aktil'terlradap prestasi bclajar, tttaka

kirarrya pr:ttulis trtettgr:tttttkitktttt cllttttllak yarlg paling tcrasa/condong

adalah darnpak negatil'.




