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A. Lrtar Belrkrag

Pemdidikan adslah rnenryakan srrntu proses pendewasnqrl anak didik, yang

berilti membentuk anak didik bertangguns jffi/ab das tingkah lakunya, baik itu

secarafiuik murpun mental. Hsl ini menrpakan pergejawantahan dari firmar Allah

SWT. dalasr Surat al-'alaq 1-5 yrogberbunyi :

7 tAb rY b66,1fu,,,iL6 g%; yf),
' (t416 blr;:t y#,'l,3JV p,s itr iflr Ujt

"Bacalah dengan nana Tuhannat yafig ttlenjadtban. Yang menjadtkan
manusia dart segumpd.l dd.rd.h. Bacalah dengan nd,tnt. Tuhantw yang
rwlta. Yang mengajarban manusla dengan balarn (pena).
Mengajarkan manusia apa<W yang belum dihetahuai".

Borprjak dari ayat diattr yang mana pada awalnya terdapat afad'.iqrd'.,

(membaca) yang tidaft hanya mengandung satu arti kata melainkan banyak

pengortian sesuai dengan fujuanya

Iarad iqra- terurbil dari akar kata yang berarti "menghirnpun", sehingga

tiduk selalu diartikan membaca teko tertulis akeara terterilu Du{ "msnghinmpun"

lahir aneka ragam malurq seperti menyarnpaikan, menelaah, mendalami, meneliti,

nrengetahui ciri sesuatu, dan membacq baik telcs tertulis rusupuo tidak l

1. M.Qurais Shihab, Wawasan d-Qu'an (Bandung: Mizar,1996),5



Dai uraiar didas penulis dapd monyimpulkan balm,a iqa' (membaca) adalatl

suatu proses unfuk mengetahui scsuatu hal atau peristiwa yang berkaitan dengan

ilmu pengohhuan dan pada akhirnya tercipta suatu perubahan, sedangkan psrubatrar

itu setdiri dikatagorikan sebagai pendidikan.

Menurut Mcliod, 1989, dalarn bukunya Muhibbin syah 1995, dinyatakan

bahwa oducation (pondidikm) berasal fui kata eduods (mondidik) artinya

memberikan peningftatan (to elici! to grve rise to), dan mengembangkan (to evolve,

to deovolop). Dalun pengertian yang Bempi! education atan pendidikan berarti

pertuatan atnu proses pertuatan untuk memperoleh pengetahuan ...Delam arti

Iuasnya, sebagaimna dikatakan oleh Tardiq lg8? juga dalam bukuuya Muhibbiu

Syalq 1995. Educatiou (pendidikan) ialah ... the total procoss offdovelopiqg human

abilities and behaveors, drawing on alnrost all live's exprinces (seluruh tahapan

pengembangsn kspqmpuan - kemarnpuan dan prilaku-prilalar manusia dan juga

proses penggutraan hampir seluruh pengalarnan kehidupan). 2

Sedang dalarn Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun, lg8g, pendidikan dirtikan sebagai qpaya

mencserdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan hffaliks manusia Indonesia

dalam mewujudkan mas"yaraftat ymg meiu, adil, dan malcmur, serh

nremungkinkan para wd3arya mengenrbaugkau diri, beik be,rkenaan dengan

2. hluhibbin syatr, Psikologi pendidikan (Bandung: Remqja Rosda
Ir,a'ya,1995 ),10



jasrnaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.3

Dari beberapa uraian difinisi di*as dapat dipahami bahwa pendidikan bagi

masyrakat menjadi eangat penting kalau dihadapkan pada porsoalan sosial

kemasyarakatan apalagi terhadap kehidrqlan bernegura kareua dari pendidikan

diharapkan segala tuntutan dan kebutuhm dapat diatasi.

Sebagai upaya positif untuk mencerdaskan bangga Indonesia dan memberartas

bencana k*bodohan, terutarna buta hunrf tiada lain adalah dengan pendidikan, baik

pendidikan formal maupun nonformal, eehingga untuk mancapai hrjuan pendidikan

tersebut harus memperhatikan beberapa hal yang ada kaitaunya dengan proses belqiu'

mengqiar terutama perbedaan status indivedu, dalam hal ini adalah mahasiswa kawin

dengan mahariuwa yang tidsk kawiq kryena perbedaan hal tarsebut dapat

mempengaruhi proser bel{ r.

Faktor-faktor ymg mempengaruhi belqiar banyak jenisny4 tetapi dryat

digolongkan meqiadi dua golongan sajq yaitu faktor interu dan fbktor ekstenr Faktor

irtern adalatr falrtor yang timbul dnri dalam siswa, yakni keadaan/kondisi jasmani dan

rohani siswa. Sedangkan faktor ekstem adatah li*tor yang ada diluar individu yaitu ;

Faktor keluargn, Ihktor eekolah dan falrtor masyarakat.a

3. UU RI 2 Th. 1989, Sistem Pendidikan Nasional (Semarang : Anekallmu,
1992),1

4. Sluneto, Belajar dm Faktor - faktor yang mempelgaruhinya
(Jakarta:Renika Cipta t 995 ),



Dua faktor itu {intern dan ekstern) yane dapat mempengaruhi aktivitas belqiar.

Salah eatu dari laktor ekstem ya$g dapat mempeangaruhi belqir adalah thktor

keluarga ...Keluarga terbentuk paling tidak dari sahran yang merupakan organirasi

tutstss, dan mempunyai ukuran yang mininruur , terutamapihak-pihak yang ada pada

awalnya mengadakan sua.tu ikatan (porkawinan). 5 Sedang perkawinan menrpakan

salah sdu dari sunnah Rasulullah SAW. Yang diaqirrkan untuk dilaksanakan oleh I

semua uqrmatnya" hal ini ditegaskan oleh sabdanya:

f ig K# S. i;it, p ilt ):.2 )t dv a p2;
E;;w,,,{.1 {frk i:;{:i4,}rivLx
, H'!;?,#, H.# ffi',#:;ffi #5

mengatakan begini dan ruengataktut begini. Demi Allah aku lebth takut pad.a
Allah St[/T. Dan lebih taqww padal,tya tiari pada kamu. Tetttpt aku berpuasa,
berbuka, bershalat, tidur dan mengawini rucn#a. Barangsiapayang benci
kepada .cttraka (runnahht) rnaka lttJrllrrn golortgttnltt". (Hadits Shahilt
Bukhari).6

Se cara teoriti s mallpun normatif suami -istri me mp unyai kewaj ib an-kew{ iban

dan tangguug jarvab demi tegaknya rumah tanggayangharmonis" mawaddahrlan

warahmah.

De.ngan adanya hukuut pe.rkawinan ditambah dengan afru'an-atru'an per$elasan

pelaksanaanya. dari Rasulullah SAW. Maka seluruh aspek perkawinan terdapat aturan-

5. Khairuddinll ss, sosioloqi keluarqa (YogyaLarta : Leberty,rgg?), 4
6. Hirnpunan Hadits Pilihan" Hadits shahih Bukhari (surabya: Ar-

Ikhlas,l980), 311
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atmn hulrum afau trorm&nontre lxang harus dihati. Deugnn demikiu bafrwa

setiry suami'ishi 5'mg berqgsna Islarn berkewqiiban meutadi seluruh aturm

hukrmr atau normlperftawiuan rebagai maoa tslatr dieabdalru Nabi. tereebut

Diffiaraatrran-at,rur hr*um pedrawinan ifu antaralaiu :

a Kowqiibm suami tertrdry isti

L Memberi holqia (ndrat)

2. Menyedi*an nrmab

3. Msuenuhi kabutuhan seksual itrri doqgan baik

4. Menaeehati dm membiua akhrak ishi, dan rah.rai&?

b. Keunqiiban isti tsrhadry suami

l' Berbakti l*ir dan balia kepada suaei didalam bdas-bdad yaug dibenarkan

oleh hukum Islffir

2' Menyeleuggaralmn dao mengatur kepeduan rumah tangga eehari-hari

dengan sebaik-baiknya.s

Bertitik tolak dari beborryanorma dan uraian yang telatr dipaparkan di ata',

maka kebeba*ar euami-isbi di daram atf,u di luar rumah semakin sempit dan

kesibuka&kesibuku yang dihsrtapi eemakin bertarubah bunf,ulq mhingga

mahasiswayaag berstatur kawiu mengalami delema, di sdu sisi iahann memenuhi

tunfuter d8n kebutuhan rumah tanggq sedatgkur disisi lainiaditmtut untuk

7. M Thali.b,- 
(Bandung: Iruyr.dBaitus Salam, 1995), lg

^ I, und-ang'undang Repoblik Indonesi4 No. 7 Th. t9B9 peradilan
Agama/Kompola'i Hukum IEIan (su-abaya: pushka rirtumas, J i nliiil 

r er i



konsontasi tertadap tugas perkuliatrannya Dongan keseqiangan ini manrpukah

mahasiswa yang berstatus l€win beruaiqg (berkompetisi) dengan mahasimra

ya,og berstdus tidak kawin dalam meraih prestasi belqirnya

Salah satu Perguruat Tinggi Swas'ta yang bedokasi di Surabya (Univegitas

Puka Bangsa) yang dijadikan objek penolitian datam rangka pgnyusunan slcripsi ini,

melaksanakar proees belajar mongajar (perkuliatran) pag dan sore hari, di mana para

metrasiswanya banyak yang telah kawiu, terutena bagi mahasiswa yang mengilorti

perkuliahm pada nore hari di Fakutas Hukum UpB.

Dei latar belakang di ntaq, ruka penglis terkik uffuk melekuku penelitiu

guDa mombaadiugkatr prestasi belqiar mdrasiswa kawin dougnn mahasiswa tidak

kawiu khrxusnyadi Fakultas Hukum univergitas pufaBarrpa surabaya

B. Pcrumurrn Mardrh

Dalam penyEunan slcripsi ini, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahao,

agar pembaharannya dapat terarah sesufli dengan yang diharapkan, maka ponulis

ruskan sebagai borikut:

l' Adak8h perbedaan indek prestesi belqir yang diperoleh mshssiewa Fskultgs

Hukum univsr*itag Putabangsa yaag lmrdn dengan yang tidak kawin ?

2. Jil€ adapertedam, sejurh mauaperbedaan indek presbasi belqiarteresbut ?
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Dengan adanya porhnyaan-porhuyaan tarsebd dida', maka tujuao rang
headak dicryai dalan penulisan shipei ini adatah :

l' Ingiu mengehrrui ada tidaknya perbodaan indek prestasi berqiar yang
dicryai oreh mqhssiswa Fsrorrtas Hukue universitas p,rh' Bangsa (IrpB)
Sraug hrvin milfputr mahasiewayang tidak kawin

2' selaliuhyaiika adaperbedaaq makaperbodam hreebut akan dituangku darur
shipai ini secrajeras merarui pendekatan rumus produtc momul

I). Kcgunernpcnclilrn

Jika penolitim ini tolah dryat diestssaikan, dihar4kan bisa meuberikan
keguoaff' praktis dilombqga pendidihn tinggr, baik porguruan tinsg awastn yaitu
universitas pubs Bangsa (IipB) dimana penelitian ini d,dorken marpun bagi
Institut Agama Isr.u Negeri (IAIN) suaaa Ampor s,rabayq tenrunra daram
memperhifungh fektor-faktor ya,g nrenayaagkut dengan prestasi berqir
mawasiswq sohiqggga dqpat dijadiku radasuo bagr pongeubangan dan pombinaan
mahaeiswa agar lebih berprestasi.

Peaelitian ini juga ingin mencri jawabm tentmg ade tida*nya perbe.r,,m
prestnsi yug diperoreh maha'iswa kawia dan mahasiswa ymg tidak kawin di
fakultss hukum universites puka bmgsa (IrpB), sukoriro s,rabaye, maka har ini
akan banyak memberiku kogunaan atau madaat bagi lambqga pendidikan ter,ebut
dalam menetapkan kebijaksanaan porbedaan status mahasiswanya (kawin dan



tidak ka$fu) sehingga tidak ada dislrimiuasi dari kedua latar belakang tereebut.

E. Arumripcnolitirn

Meuuutut ilmu tidak ada sekat-sekat yaug rnengharargi, baik dari segi
waktu maupua tompat' Kewqiibau bagi soseorang datam meuuntut ilmu mulai dari
ayuran sang ibu sarnpai masuk liang lahad (mati), manevsstasi dari pernyataan ini
adalah banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta sehingga tidak sedikit
mahasiswa kawin ymg menggeruti irmu penotahuan di dalarnnya, seperti
universitas Putra bangra (IIPB) yang didalumya. terdapat mahasiswa dari latar
belakurg yang berbeda (mahasiswa kawin dan marrasiswa tidak kawin).

I{atasiswa uuiversitas puha Bangra (IipB} terdiri dari &ra lcdagori, yaitu
mahasiswa kawin dm mahaqiswa yang tidak kawin Mehasiswa kawir disarnping
harus konsentasi terhadry uru*ar alcademis juga tidak boleh mel'pakan kawqiibu-
kewqiiban dan tmgguug jawab daran runuh tangga Dua sisi ini harus berjalm
sebqgimana m esti uya dau ti dak boleh terabaikan

rftlru dicsrmati antara koduanya terdryat keeoqiurgan, baik dari segi waktrl
kesibuksa'kesibul('r datam nruah dan dari segi finansialnya Dengau demikian
tidak monutup kemungkinan diaata-a keduanya terdapat pebedaan prestasi
belqirrya

Atas dasar ifu dapat diduga bahwa prestasi belqia- mahasiswa kawin
Iebih rendah daripada mahasiswa yarg tidak knwin krena marrasiswa kawin rebih

8



bmyak kegidart dalarn rumatr hngsq sohingga ddarn aktifitas belqiilrrya tidak biea

Iebih konsenhasi,

Namun damikia& unfuk mongotahui bagaimana xebenarnya diperlqkan

perclitian lebih mendalam, diawali dergan penelitim deslaipti{ selarjuynp

dryat dilakulffir ponelitian thgkd eksplanatoris unhrk monggali fakta tonhng

slGistptrEi prestasi belqin yang dicryai oleh kodua latar belakang mahasiswa

tereebut IIaI idlah yn',g mendorong penulis untuk membahas dan meneliti lebih

mendalam "sruDl KoM,AIti{Ttrr TENTANG PRESTASI BEL.{IAR

I{AHASISWA KAWIN DENGAN IUAHASISWA TIDAK KAlryIN DI

FAKULTAS HTIKUM UMVERSIATAS PI,NRA BA}.IGSA SUKOIJLO

SURABAYA".

F. Eipotcra prncliflu

Sebelum morumuekan hipotesis terlebih dahulu penulir maegemulukaa

peogertian hipoteris itu sendiri. secara etemologi" hipotesis berass.l dri dua

panggalan kata' yaitu "hjpo" yang artinya',dibawah', datr ,.tesd, yang artinya

kebenaran' Jadi hipotesis adalah pernyalaan yang masih lematr kobonaranuya dan

rrasih perlu dibuktikan kenyataurnya

Mengonai hipotesis ini,. Sutisno lladi memberilCIn batasan sobagai berikut :

hipotesis edalCItr d'gnan yang mungkin benar ata, mungftin paruu dan ia akan

diterimajika fakta-frkta membenarkan e

9- stsistru Hadi , Metoderogi Reseuch I (yokyaftarte uoM tudiOffret,1984),64



Dri pendapd diatas dryd dipahani bahwa hipotesis dirumuskan

uutuk memberi javaban sementara. tertpdsf rumusatr masalah yang ada Sifatuya

yall8 Eemenka ini akan bsrakhir bila peuelitian eelesai dilakeamkatr, dilanjutkan

dengsn pengaralisaCIn data untuk mendapatkur jawabm yang benr dri nrmusstr

masaah ponelitiau torssbui

Hipotesis ada dua macarn, yalmi hipotesis nihil (Ho) dan hipotosie nlternatif

(Ha)' Hipotesis nihil arlqlah hipotesis ymg menyatakan tidak ada hgbungan antara

vueabel X dongan vueabel Y. Sedangkan hipotesis alternatif ialah hipoteris yang

nrenyatakaa bahwa ada hubuugan arttrs vareabel x dengan vareebel y.

BerdaBarkan uraim didas, maka hipotoais didalaru penelitian id adalah

terdryahya perbedaan prestasi bolqjr mahasisna kawin dengan malasiowa yang

tidak kewin di fslrultas hukum universitss pubaBanggagukorilo srnabaya

G. Kctorbetrmn ponottirn

Banyak sekali yang diperkirakan akan dapat mempetrgaruhi prestasi belqiar

mahasiswa di Universitas hdra Baugna (trPB), namun ka-ona ketorbatagan tenqga,

fikiraB dan biaya serta waktq maka dalam penelitian ini penulis hanya meneliti salah

safu Iirktor yang dapat memperguuhi prestasi belqir maharisws, yalmi falrtor

keluarga fuerkar'vinan). Dongan domikian, penelitiau id di fokuslcil pada prestasi

belqir mahssiswa semester m (tiee) ssmpai vtr (tujuh) angkatan 1996 - 1998, baik

yang lwrvin milrpun yang tidak lcfltArin di Fakultar Hukum Universitas puka baugra

(UPB) Sukolilo Surabrye



E, Dofiniri Oporerionel

uutuk u*mpermudsh den menghindari terjadirya perbedau iaterpretasi

terhadap pokok bahasm daraor skipoi aymg be,rjudul *sr:tIDI K'M'ARATIF
TENTA}IO PR&STASI BELAJAR MAIIASIS1VA KAYYIN DE}IGAN
]UAHASISIVA TIDAK KAWIN DI FAKULTAS ITUKUM UNI\IERSMAS
PITTRA BANGSA suKotllo suRABAyA, makaponuris moqierasl*o pongertim
kata yang dirrggrp perlu urtara lain :

l. PreBhBi beeir : Haeil uaksimat yang diperolah matrasiswasomo'tsr

III (tiea) sarryai eemester VII (tujuh) Fakuths

Hukum UniverBitae puha Bmgsa (IIPB ) yaus

lazimoya dituqiuktmn da' ditentukau dongan hasir

UTS (ujim tengah semester) dm hasil UAS

(ujiur akhir eemester).

2'Mahasiswe(tidat(kuin) : oratrg yang betqir dipquruan tinggi yang tidak

torikd olsh suatu pertawinan (tidak berkeluargn)

dan iatidak terbeburi dengfl$ urusar nrmah tanggfl"
3. ldahasiswakawir : orqg yang belqir di pergrrrusr tinss derrgan status

kawin fterkeluarga), ia disarrying moryunyai

kewqiibur - kewqjibar dan tanggung jawub daluu

runah hugga juga kawqiiba _ kowqiiban yang

borkenaa.o dongan urusar akademiu.

lt



4. Komparatif : Perbanditrgarr.lo Yang dimaksud disitri adatah

perbmdingm prestasi belqjr mahasi$,va kawia

dengan matrasiswa yang tidak kawin di Fakulhs

Hukum Universitas putra Bangsa (IIpB).

L Sictimrtike Pombehrren

sistimatika pembahasan slnipsi ini, terdiri dari tima bab dan dijabartan dalam

betrtuk nub-sub. secara siqgkat pembaharanaya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, mengungkapkan ratar berakeng, rumu'an masarah,

Tltjuan penelitim, kegrr{aen penelitian, asumsi penelitiaq hipotesi,

difinisi oporasionar dau si stimatika pombahasan

BAB tr : Latrdaen teori, sub-s,b yang dibahas dala* bab iui meliprti :

- Tiqiaru prestasi borajar har ini menguraikan tentaag pngertiur

prestasi berqir, Iaktor - Iaktor y,ng mempengaruhi borqiar, dan

priasip 'prlusiP betqian, dar bentuk-bentuk prestasi prestasi belqiar.

- Tiqiauan perkawinan yang menguraika,, tenhng pangertiau

perrer,vinan, dasar - doqar turkum perkewinan tqiuu dan hikmab

perkar,vinaq dan tanggungjawab eued irhi.

- Penyaleaggaraan pendidikan dan peng{ran dipfirkultas Hukum

Universitas Pufua B*gsq yaog menguraikan tentang sistem

10. Debditbu4 Kamus BestrB&eseladoaesia(Jarrrta: Barai pudata), ?04
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potrdidika$ moliputi ;

a. Pengertian Dasar Sistsm l(redit $emegter

1") Sistem KrCIdit (2) Siste,m $emort€,r (3) Si$em Kredit

Semester

b. Nilai Krcdit dm Beban Studi

U. Nilai Kridit $emegter untuk perkuliehan (t). Niloi lridit

semester uffik seminr (3) Nilai Kredituutu& rahikum,

Pra,t*ek Ko,rja Lapangan, dan penelitim (ponyusunan

slripsi). ( a). Bebm Shrdi dalm Satu Semester

o. Psrlflliahao

d MsgaStudi

e. Eyaluagi F.ebsrtnsilur

f $istem Ujian

g! Krrikulum Fakultas Hukuu univeraitas prilnaBangsa

-Psrtandiugnn prestari belqiar anka mabasisqm kawh dengan

l[ahmiswatidak lianin di F*ultag Hr*um UpB.

- Perrrnaryr prasari bel4iar atrfua mahasi$ila kawin dougptr

mahasiswafidak kawio di fakultasHukum IlpB.

BAB Itr : Metodologi peuelitiur yatrg membabag rugptrrgFqpenelitiu,

populari, motods pengumpulan da,ta dan teknik aualisa data

BAB rv : rnpormllasil Penelitiuryang meoguruikurgnrnbranuurrrrn objek

l3



penolitian meliputi : I*tak giografis doersh Univeeitas PuhaBangna,

sejarah siqglkat dan per*enrbangmFatflrltas Hukum Universitns

Futa BrrgDa, Stuktrr organisasi Fakultag Hukum Univereitag

Pubo Busqlceedann dosenFakutssHukum IIPB. dan keadaorr

mahasi8wa F*ultar Hukum Unive$itas PrilraBangea dm analisie

datL

BAB V :PENUTUP

- Kesiryulan

- 8Arill

DaltrFustsLa
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