
47

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Universitas Islam Indonesia disingkat UII adalah perguruan tinggi 

swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UII 

semula bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan di Jakarta 

pada hari Ahad tanggal 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan tanggal 8 

Juli 1945 M. Dengan lokasi kampus yang tersebar di beberapa wilayah, 

seperti Kampus Terpadu terletak di Jalan Kaliurang KM 14,5 Kabupaten 

Sleman, dekat daerah wisata Kaliurang dan berjarak 20 KM dari 

puncak Gunung Merapi. Kampus Fakultas Ekonomi terletak di Jalan 

Ringroad Utara, Condongcatur, Kabupaten Sleman. Kampus 

Fakultas Hukum di Jalan Tamansiswa, Kota Yogyakarta dan Kampus 

lainnya di Jalan Cik Dik Tiro, Kota Yogyakarta dan Demangan 

Baru, Kabupaten Sleman. Dalam pemeringkatan 4 International College 

and Universities (4ICU) maupun Webometrics pada 

Januari 2012 menempatkan UII sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

peringkat pertama di Kopertis Wilayah V dan peringkat ke-2 PTS secara 

nasional. Selain itu, pada tahun 2009 UII terpilih sebagai perguruan tinggi 

dengan nilai penjaminan mutu internal terbaik di Indonesia versi 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Pada tahun 2013, 
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berdasarkan SK BAN-PT No. 065/SK/BAN-PT/AK-IV/PT/II/2013 UII 

berhasil meraih akreditasi institusi dengan nilai 'A', tertinggi di antara PTS 

seluruh Indonesia.

UII memiliki 8 fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Agama Islam 

(FIAI) Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya (FPSB), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengtahuan Alam 

(FMIPA), Fakultas Teknik Sipil (FTSP), Fakultas Teknik Industri (FTI), 

Fakultas Ekonomi (FE), Dan Fakultas Hukum (FH).

Jumlah pendaftar mahasiswa/i baru terakhir ini pada tahun 

akademik 2015/2016 meningkat. Terhitung ada sebanyak 27.654 pendaftar 

di tahun ini, artinya terjadi peningkatan sebesar 5,36% dibanding pendaftar 

tahun sebelumnya yang berjumlah 26.248 pendaftar. Namun, dari 27.654 

pendaftar tersebut, hanya 5.386 calon mahasiswa yang UII terima dan 

sudah melakukan registrasi akhir. Jumlah tersebut menurun dari tahun 

sebelumnya yaitu sebanyak 6.649 mahasiswa. (Diakses pada tanggal 16

Februari 2016 yang tersedia di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Indonesia)

Dari beberapa hal tersebut, penulis menemukan indikasi bahwa 

beberapa mahasiswa yang berada di Universitas Islam Indonesia telah 

melangsungkan pernikahan pada masa studi. Sehingga penulis memilih 

Universitas Islam Indonesia sebagai lokasi penelitian yang memiliki 

korelasi dengan tema penelitian penulis.
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B. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

1. Latar Belakang Mahasiswa/i Menikah Pada Masa Studi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang telah melakukan 

wawancara kepada 5 orang informan Mahasiswa Universitas Islam 

Indonesia, yang dipilih dari fakultas yang berbeda-beda, ditemukan 

beberapa alasan yang berbeda-beda terkait alasan mereka menikah 

pada masa studi. 

a. Informan Mutia

Mutia Amalina adalah seorang Mahasiswi Pendidikan 

Kedoteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (UII). 

Merupakan salah satu dari mahsiswi yang telah melangsungkan 

pernikahan pada masa studi ketika ia berada di pertengahan semester 

6 tahun 2015 lalu.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2016 

alasan Mutia untuk menikah pada masa studi ialah karena ditengah 

perkuliahan telah ada yang datang meminang, sehingga ia pun 

memutuskan untuk segera menikah, meskipun dalam masa studi. 

Pernikahan tersebut dilakukan ketika Mutia berada di pertengahan 

semester 6. Hal yang membuat ia yakin untuk menjalani pernikahan 

masa studi ialah pertama, dari dirinya sendiri dan yang kedua 

keyakinan dari calon suaminya dan yang ketiga petunjuk dari Sang 

Khalik. Tanggapan yang diberikan pada Mutia oleh orang tuanya 
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pada saat itu tidak mendukung dan kaget dikarenakan saudara-

saudara Mutia jarang yang menikah pada usia yang cukup muda 

selain itu pun juga Mutia belum menjadi seorang Dokter seperti apa 

yang diharapkan oleh orang tuanya. Dengan negosiasi yang cukup 

panjang yang dilakukan oleh Mutia, akhirnya Mutia mendapat izin 

dan dukungan dari orang tuanya untuk menikah pada masa studi.

b. Informan Maulidi

Maulidi Dhuha Mubarok adalah seorang Mahasiswa yang 

mengambil triple degree Hukum Islam FIAI UII, Hukum Islam IP UII 

dan Komunikasi Islam UIN yang memutuskan untuk menikah pada 

masa studi, bulan januari 2016 kemaren pada semester 3 akhir 

kemarin. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 

09 februari 2016 bahwa keputusan yang diambil oleh informan 

Maulidi untuk menikah pada masa studi ialah karena ingin 

menjalankan tuntunan syari’at Islam, sekaligus ingin menggapai 

kesuksesan dengan menikah, ia mengatakan bahwa :

"Kalau alasan tepatnya kalo misalnya ditanya sama temen temen ya 
pengen cepet sukses, karena menurut saya ada sesuatu yang tersendiri 
gitu loh kenapa, ya selama yang dipelajari ini dibidang hukum islam 
kan ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadits….”

Alasan lain ia memutuskan menikah pada masa studi ialah

untuk meningkatkan antusiasmenya dalam belajar, karena ia 

mengatakan bahwa ia adalah tipe orang yang mudah terbawa arus 

dalam arti terlena dalam suatu hal, sehingga ia perlu pendamping 

untuk selalu mengingatkan sekaligus menjadi penyemangat dalam 
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belajarnya. Keputusan yang diambil oleh informan Maulidi ini 

mendapat sambutan positif dari keluarga, sehingga memantapkan 

dirinya untuk menjalankan pernikahan pada masa studi. Akan tetapi 

kedua orang tuanya tidak begitu saja melepaskan anak mereka, akan 

tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan mereka. Sehingga ia 

masih banyak belajar dari orang tuanya. Selain perizinan yang didapat 

oleh Maudlidi, ia juga mndapat dukungan spiritual oleh kedua orang 

tuanya.

c. Informan Latifah Mariani

Latifah Mariani adalah seorang mahasiswi Kimia angkatan 

2012 fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang 

memtuskan untuk menikah pada saat masih menempuh studi ketika 

berada di semester 6 tahun 2015 lalu. Tujuan utama Latifah 

mengambil keputusan menikah pada masa studi ialah karena 

perbuatan nya di masa lalu, sehingga ia memutuskan untuk menikah 

pada masa studi, meskipun ia merasa belum mampu untuk 

menjalaninya, ia banyak belajar dari orang tuanya, karena kondisi 

yang sekarang ini yang telah memiliki seorang anak. Pada awalnya 

orang tua Latifah keget dan kecewa terhadap apa yang dilakukannya, 

mau tidak mau orang tua megizinkan Latifah untuk menikah  dengan 

syartat studi yang dijalaninya tetap berjalan dan harus segera di 

selesaikan.
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d. Informan Dya Purnama Sari

Dya Purnama Sari adalah seorang Mahasiswi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia 

angkatan 2012, yang merupakan salah satu diantara mahasiswa yang 

telah menikah pada masa studi. Keputusannya untuk menikah ia 

lakukan ketika ia berada di akhir semester 6 tahun 2015 lalu. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2015 alasan 

Dya mengambil keputusan untuk menikah pada masa studi, ia 

mengatakan bahwa tidak ada alasan yang lebih spesifik, hanya saja 

sudah lelah menghadapi kesendirian, jadi pada intinya ingin hijrah, 

ketika ada orang yang ingin melamar dan membawa ke hubungan 

serius dan bisa membimbing untuk kedepannya lebih baik insyaAllah 

diterima dan ketika masa studi yang sedang berlangsung ada seorang 

yang mengkhitbah dan akhirnya menikah. 

Dya mengatakan, keputusan untuk menikah di saat studi 

sedang berlangsung dikatakan mendadak, karena pada awalnya ia 

belum pernah menyampaikan keinginannya untuk menikah muda dan 

mendapat respon yang positif dari kedua orang tuanya, walaupun pada 

awalnya sempat kaget terhadap keinginannya untuk segera menikah, 

dikarenakan ia merupakan anak terakhir dan satu-satunya anak 

perempuan, dan juga pada saat itu ia masih dalam menempuh studi. 

Terlebih lagi calon suaminya belum pernah bertemu dengan kedua 

orang tuanya. Pada akhirnya kedua orang tua mengizinkan Dya untuk 
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menikah pada masa studi dengan didasari keyakinan yang kuat dan 

dukungan yang selalu diberikan oleh orang tuanya yakni berupa do’a.

e. Informan Eva Widuri 

Eva Widuri adalah seorang mahasiswa Farmasi angkatan 2012, 

Fakultas Matematika dan Imu Pengetahuan Alam yang memutuskan 

untuk menika pada masa-masa studi pada saat ia berada di semester 5, 

tahun lalu. Berdasarkan hasil wawancara pada senin, 21 Februari 2016 

alasan ia untuk menikah pada masa studi ialah karena dari dulu ia 

ingin menikah muda, sebab ia ingin masih terlihat muda ketika ia 

sudah memiliki anak nantinya. Selain dari itu pun orang tua Evalah 

yang sebanrnya menginginkan anaknya untuk segera menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat 

disimpulkan alasan menikah pada masa studi adalah (1) menjalankan 

ibadah dan ingin meraih kesuksesan dengan menikah karena yakin 

terhadap janji Allah, (2) kecelakan, sehingga mau tak mau ia 

menjalani pernikahan masa studi, (3) karena ingin menikah muda dan 

mendapat saran agar menikah muda dari orang tua, (4) lelah dengan 

kesendirian, dan yang terakhir (5) karena di pertengahan studi telah di 

khitbah.
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2. Implikasi Pernikahan Masa Studi pada Kesiapan Belajar 

Mahasiswa

Dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh informan 

mengenai alasan menikah pada masa studi tentunya sedikit banyaknya 

akan mempengaruhi atau berdampak pada studi khususnya kesiapan 

belajar mereka, baik itu dampak positif maupun negatif. Berdasarkan 

hasil wawancara ditemukan beberapa implikasi pernikahan masa studi 

pada kesispan belajar mereka, sebagai berikut :

a. Informan Mutia

Keputusan yang diambil oleh Mutia untuk meikah pada masa 

studi tidak menjadikan ia khawatir terhadap studinya karena sebelum 

menikah ia pun termasuk orang aktif dalam suatu organisasi, Mutia 

mengatakan bahwa masalah akademik tidak ingin dicampur adukkan 

dengan maslah organisasi, begitu juga dengan menikah, jikalau 

sewaktu-waktu prestasinya menurun itu bukan disebabkan karena 

menikah, melainkan dari kelalaian dirinya yang tidak dapat me-menej

waktu dengan baik. Jadi, ia telah siap menghadapi segala konsekuensi 

yang terjadi kedepannya. 

Kesiapan belajar yang dibutuhkan seseorang untuk menerima 

pembelajaran di dalam kelas perlu adanya motivasi dari dalam 

maupun dari luar. Hal inipun juga dirasakan oleh Mutia bahwa ia 

selalu mendapat dorongan atau motivasi dari suaminya, sehingga 
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menjadi penyemangat bagi dirinya dan siap untuk menerima 

pembelajaran di kelas, tanpa ada suatu tekanan dan keterpaksaaan. 

Tentunya tidak mudah untuk fokus dalam mengerjakan dua hal 

sekaligus. Terutama bagi yang sudah menikah, berperan dan 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus berperan 

sebagai mahasiswa. Hal yang dilakukan untuk membangun 

antusiasme dalam belajar ditengah kesibukan menjadi soerang istri, 

berdasarkan hasil wawancara Mutia mengatakan bahwa :

“kalo semngat itu biasanya keingetnya orang tua soalnya kan emang 
orang tua ya bolehin saya nikah tapi tetep harus selesai kuliahnya, ya 
jadi semangatnya itu ya ingetnya orang tua aja oh tambahan lagi, 
mungkin motivasinya juga kayak walaupun saya nikah tapi prestasi 
saya juga, ya seenggaknya ya walaupun mungkin sempat turun tapi 
yaa tetap itu lah gak terus jadi atau malah gak kuliah lagi atau gimana, 
kayak gitu  “

Dampak positif atau manfaat yang ia rasakan menikah pada 

masa studi, Mutia mengatakan, tidak merasakan kegalauan seperti 

anak muda di luar sana, dan berhubung suaminya juga merupakan 

Mahasiswa kedokteran, sehingga Mutia dapat bertukar fikiran atau 

sharing terkait masalah pembelajaran yang belum ia pahami. 

Adapun dampak negatif yang dirasakan Mutia setelah menikah 

terhadap kesiapan belajarnya ialah tidak leluasa dalam belajar ketika 

suami berada dirumah,karena tidak enak baginya untuk sibuk dalam 

tugasnya sendiri, sehingga dikhawatirkan suami terabaikan. 

Berdasarkan hasil wawancara Mutia mengungkapkan bahwa 

setelah menikah tidak ada hambatan yang menyebabkan konsentrasi 
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belajarnya di kampus terganggu, dan tidak ada perbedaan yang ia

alami dalam hal kesiapan belajar antara sebelum dan sesudah 

menikah. Tentunya antara studi dengan berperan sebagai seorang istri 

harus lah berjalan dengan seimbang, cara memenej waktu agar 

keduanya dapat seimbang, berdasarkan hasil wawancara, Mutia 

menjelaskan :

….”biasanya kalo dulu kan kalo saya itu kan berangkat bisanya jam 8 
ya itu udah tutorial biasanya emang saya itu belajarnya pagi-pagi nah 
mungkin kalo misalnya karena sekarang sudah jadi istri kalo pagi ada 
tanggungan misalnya nyiapin sarapan, jadi mau gak mau mungkin 
misalnya dari shubuh sampai jam 7 mungkin ngurusin suami dulu 
nanti setelah itu saya belajar buat kuliah”.

b. Informan Maulidi

Keputusan untuk menikah pada masa studi baginya tidak 

menimbulkan rasa kekhawatiran pada dirinya terhadap studi yang 

sedang dijalaninya ini. Ia berfikir bahwa kuliah ialah tambahan, 

artinya artinya ia memperoleh suatu ilmu bagi dirinya sendiri. Selain 

itu pun, ia siap menghadapi resiko-resiko yang akan ada nantinya. Ia 

pun mendapat dukungan dari sang istri, berupa tindakan yang secara 

langsung, maupun yang tidak langsung, dan dengan adanya bantuan 

yang diberikan oleh istri, semua pekerjaannya menjadi lebih ringan. 

Untuk menumbuhkan rasa antusiasme dalam belajar, jika sewaktu-

waktu dirinya lebih bnayak menghabiskan waku unuk menjalankan 

tugas dan perannya sebagai seorang suami ialah dukungan dari orang-

orang terdekatnya seperti orang tua yang selalu mengingatkannya 



57

dalam hal belajar, karena baginya penguatan dari diri sendiri belum 

terlalu kuat, jadi perlu adanya motivasi dari orang lain. 

Setelah menikah, Maulidi merasakan dampak yang begitu 

besar bagi dirinya, terutama dalam hal kesiapan belajanya, 

berdasarkan hasil wawancara, ia menerangkan bahwa dampak terbesar 

yang ia rasakan ialah dalam hal metode belajarnya ketika sebelum 

menikah cukup di dalam kelas saja, berbeda ketika setelah menikah ia 

selalu menyempatkan waktunya untuk belajar ditengah kesibukan 

yang ia jalani. 

Selain itu setelah menikah rasa antusiasme belajar dalam 

dirinya meningkat karena ia melakukan semua itu tidak hanya untuk 

kepentingan pribadi saja, melainkan juga dilakuakn untuk keluarga 

kecilnya. Tidak hanya dampak positif yang ia rasakan, dampak negatif 

setelah menikah pun dialmi oleh maulidi yakni banyak hal yang harus 

ia korbankan terutama jadwal kuliahnya dikarenakan urusan keluarga, 

maupun hal lainnya, berdasarkan hasil wawancara ia mengatakan 

bahwa :

……..” sekarang lagi ujian susulan jadi, ya yang lainnya lagi liburan, saya 
ujian susulan, ternyata ketika ini mau ujian susulan ternyata ada 
tawaran kerja, ada urusan keluarga. Jadi, ngepasin ini jadi saya ada 
waktu dalam waktu seminggu ini nyeleseiin ujian susulan, selesai 
enggak selesai resikonya ditanggung dan itu waktunya seminggu ini, 
sisanya seminggu saya harus urusan kerja lagi, Kalo misalnya 
pokoknya ya seminggu ini sih, misalnya ada ujian susulan 8 materi 
dan itu harus emang wajib datang ke dosennya masing-masing. Jadi, 
kalau saya sih lebih banyak korbanin kesininya, dulu sebelumnya saya 
triple degree, disini dua hukum islam reguler, sama hukum islam 
International Program (IP), sekarang jadi satu International Program 
aja (IP) , jadi tinggal dua, yang staunya Ilmu Komunikasi di UIN 
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sampai sekarang masih, tapi sekarang lagi dilepas bentar karena disini 
sudah mulai duluan, kalau yang disana itu mulainya baru tahun 
kemaren, seperti itu ya kebanyakan itu sih dilepas, dikorbanin…”

Hal yang dilakukan oleh Maulidi untuk menyeimbangkan 

antara kuliah dengan studinya, pertama dari pola pikir atau mindset, 

artinya pola pikir yang harus dilandasi dengan ilmu yang sudah 

diperoleh dan menjada hubungan baik dengan yang Maha Kuasa, 

Maulidi mengatakan Hablumminallah nya baik maka kebutuhan pun 

otomatis akan baik pula sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Informan Latifah Mariani

Keputusan yang diambil oleh Latifah untuk menikah pada 

masa studi menjadikan ia khawatir terhadap studinya, di karenakan 

kondisi dia yang telah memiliki anak, sehingga ketika anak nya sakit, 

menjadikan ia repot dan tak tanggung-tanggung ia bolos kuliah untuk 

merawatnya, sehingga menjadi hambatan bagi dirinya dalam 

keefektifan maupun kesiapan belajarnya. Terkadang ia menitipkan 

anaknya ekapda orang tua, agar tetap dapat menerima pembelajaran di 

kampus. 

Selama menjalankan perannya sebagai seorang istri sekaligus 

Ibu, Latifah mengatakan tidak pernah kehilangan semangat dalam 

belajar di kelas, justru setelah menikah semangat belajarnya dan nilai 

akademik nya meningkat, hal ini disebabkan dorongan dan motivasi 

yang selalu diberikan oleh suaminya, selain itu untuk terus 

membangun semangatnya dalam belajar Latifah mengatakan, bahwa 
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ia selalu memau dirinya untuk lebih semnagat dalam menuntut ilmu, 

karena tujuannya dari itu semua adalah untuk masa depan anaknya. 

Untuk masalah waktu, Latifah mengatakan ia masih keteteran 

dalam memenj waktu, dikarenakan anaknya yang masih kecil, sehigga 

agak sulit bagi dia untuk menyempatkan dirinya belajar ketika berada 

di rumah, ia bisa belajar di kala anaknya sedang tidur.  Perbandingan 

yang Latifah rasakan setelah menikah begitu terlihat, Latifah 

mengatakan jika sebelum menikah, orientasi ia untuk kuliah ahanya 

sekedar main-main saja, lain halnya ketika ia sudah menikah ia 

merasa lebih fokus untuk belajar, karena orientasinya sudah berbeda. 

d. Informan Dya Purnama Sari

Ketika memutuskan untuk menikah pada masa studi sama 

sekali tidak menimbulkan kekhawatiran bagi dirinya, Dya mengatakan 

bahwa tidak ada hubungannya ketika mengambil keputusan menikah 

pada masa studi dengan terhambatnya studi. Karena setelah menikah 

Dya selalu mendapat motivasi dari suaminya, sehingga ia menjadi 

semangat dan tidak ada hambatan sama sekali yang dirasakan setelah 

menikah pada kesiapan belajarnya. 

Untuk menyeimbangkan antara kuliah dengan perannya 

sebagai seorang istri dan calon ibu agar bisa berjalan seimbang yakni 

dengan mengikuti pola hidup ketika sebelum menikah, Dya 

mengatakan karena tidak ada yang berubah, jadi cara 
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menyeimbangkannya dengan pola yang teratur sama seperti sebelum 

menikah. 

Perbandingan sebelum dan sesudah menikah pada kesiapan 

belajar yang Dya rasakan begitu berbanding terbalik dengan sebelum 

menikah. Ketika sebelum menikah ia mengatakan bahwa ada perasaan 

tertekan yang tidak hanya mempengaruhi kesiapan belajar akan tetapi 

juga cara mengatur waktu sedikit sulit diakibatkan suatu masalah. 

Berbeda ketika setelah menikah lebih siap untuk belajar dan tidak ada 

perasaan tertekan, karena ada yang terus menyemangati dan 

mendorong untuk segera menyelesaikan studi. 

Hal ini menjadikan motivasi belajarnya meningkatkarena 

kondisi yang dirasakan sudah berbeda lebih free dan Relax. Ada 

beberapa cara atau solusi yang dilakukan oleh  Dya jikalau sewaktu-

waktu terdapat hambatan-hambatan yang dapat menganggu kesiapan 

belajar, berdasarkan hasil wawancara, langkah yang ditawarkan oleh 

Dya adalah jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, jika pekerjaan 

itu bisa dilakukan segera, maka lakukan itu sekarang, karena jika 

ditunda nantinya akan menambah pekerjaan baru lagi. 

Untuk pengaturan jadwal setelah menikah sedkit berbeda 

dengan sebelum menikah. Yang biasanya jadwal belajar Dya dimulai 

sehabis sholat shubuh. Setelah menikah waktu belajarnya dimulai dari 

sebelum shubuh sekitar 2-3 jam, karena waktu sebelum shubuh ia 

gunakan untuk mengurus keperluan suaminya. Terkadang jadwal 



61

belajarnya pun ia lakukan pada malam hari menjelang tidur. Metode 

yang digunakan untuk membangun antusisme dalam belajar, 

berdasarkan hasil wawancara ia munjelaskan bahwa:

“metode dalam belajar, mungkin dibawa santai karena metode belajar 
saya itu santai artinya bisa di ikon apapun, jadi ya yang nggak harus 
dalam keadaan diam sunyi, ketika saya menonton tv saya sambil 
belajar pun bisa, ha jadi kapanpun metodenya yaitu tadi dibawa santai 
dan yang paling penting karena kita yang ngerasa ya jadi apa yang 
tidak kita rasa terbebani itu ya intinya bisa membuat proses 
pembelajaran itu eee bisa dijadiin metode ya kalo misalnya dibawa 
santai”.

e. Informan Eva Widuri

Pada saat mengambil keputusan untuk menikah pada masa 

studi, Eva mengatakan “Enggak khawatir sih mba, pinter-pinter nya 

kita aja buat bagi waktu”. Cara yang ia lakukan agar keduanya tetap 

berjalan seimbang yakni dengan cara memposisikan dirinya berperan 

pada tugasnya masing-masing, yakni ketika berada di kampus ia 

menempatkan perannya sebagai seorang pelajar dan ketika ia berada 

di rumah ia menempatkan dirinya sebagai seorang istri. Dan untuk 

masalah belajar ia selalu menyempatkan untuk belajar ketika waktu 

luang ketika ia berada di rumah. 

Semenjak menikah pun ia tidak merasakan hambatan-

hambatan yang terjadi pada kesiapan belajarnya, sebaliknya ia 

merasakan dampak positif yakni menjadikan ia semangat untuk segera 

menyelesaikan studi karena ia punjuga mendapat dukungan dari suami 

yang memahami dan memberikan prioritas bagi kelancaran studi Eva. 
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Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, 

ditemukan beberapa implikasi pernikahan masa studi pada kesiapan belajar 

yang informan rasakan (1) Pernikahan masa studi tidak menjadikan kesiapan 

belajarnya terganggu, justru menjadikan semangat belajar dan kesiapan 

belajar meningkat karena adanya motivasi dari orang terdekat dan yang 

berpengaruh di kehidupan merekan. (2) Terkait dengan kesiapan belajar, 

setelah menikah ada yang lebih siap belajar setelah menikah dengan kondisi 

yang relax dan enjoy, dibandingkan ketika sebelum menikah siap belajar akan 

tetapi dengan kondisi yang tertekan, sehingga membuat konsentrasi terganggu 

saat menerima pembelajaran di kelas. (3) Anak yang menjadi salah satu 

faktor motivasi belajarnya dan kesiapan belajrnya meningkat yang otomatis 

hasil dari belajarnya pun meningkat. 

C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Subyek dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Kelima orang tersebut 

merupakan mahasiswa yang telah melangsungkan pernikahan pada masa 

studi. Para informan tersebut terdiri dari 1 orang mahasiswa dan 4 orang 

mahasiswi. Pada penelitian ini penulis hanya menemukan 1 mahasiswa, 

dikarenakan beberapa mahasiswa yang telah menikah tidak siap dan bersedia 

untuk memberikan informasi kepada penulis. Sehingga di temukanlah 1 orang 

informan mahasiswa yang siap dan bersedia untuk memberikan informasi.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara kepada para informan 

ditemukan informasi terkait alasan mereka memetuskan untuk menikah pada 

masa studi dan juga informasi terkait dampak pernikahan pada masa studi 
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pada kesiapan belajar mereka dan juga perbandingan yang terjadi pada 

mereka antara sebelum dan sesudah menikah pada kesiapan belajarnya.

Pertama, terkait alasan menikah pada masa studi, penulis menemukan 

beberapa alasan yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan menikah 

pada masa studi. Zaenal abidin (2011) sendiri membedakan orang yang 

mengambil langkah untuk segera menikah menjadi dua kelompok, yakni : 

Pertama, mereka yang benar-benar paham syari’at. Agar terhindar dari 

maksiat kepada Allah dan terjerumus kedalam dosa besar. Mereka inilah yang 

akan mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pahala. Kedua, 

mereka yang tidak memahami ilmu syari’at. Mereka menikah atas dasar trend

atau ikut-ikutan karena “kepanasan” melihat temannya yang sudah menikah. 

Dan yang lebih parah lagi adalah pernikahan muda akibat “kecelakaan”. 

Penulis menemukan kedua alasan di atas, alasan seseorang mengambil 

keputusan menikah pada masa studi, sebagaimana yang telah di paparkan 

oleh Zaenal Abidin di atas.  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

pada tanggal Selasa, 09 Februari 2016, Maulidi mengatakan alasan menikah 

pada masa studi, karena ia ingin menjalankan tuntunan syari’at Islam, 

sekaligus ingin menggapai kesuksesan dengan menikah. Alasan lain pun 

seseorang mengambil langkah untuk menikah pada masa studi ialah karena 

kecelakaan ketika ia masih menempuh studi, sehingga mau tak mau ia 

menikah pada saat masih menempuh studi.

Kedua, terkait dampak dan perbandingan yang dirasakan oleh para 

informan pada kesiapan belajar, para informan mengaku bahwa mereka 



64

merasakan perbandingan dan dampak yang cukup signifikan terhadap 

kesiapan belajar mereka. Memang tidak ada salahnya ketika seseorang 

mengambil keputusan untuk segera menikah pada masa studi. Pernikahan 

yang dilangsungkan pada masa studi membuat seseorang harus dituntut untuk 

pandai dalam mengatur dengan baik, agar keduanya tetap berjalan dengan 

baik, beperan sebagai Mahasiswa sekaligus berperan sebagai seorang 

suami/istri. Tentunya menikah pada masa studi memiliki dampak positif 

maupun negatif terhadap studi mereka, terutama kesiapan belajar 

sebagaimana hal tersebut menjadi objek penelitian penulis. Adapun dampak 

positif yang dirasakan setelah menikah, berdasarkan hasil wawancara pada 

tanggal 5 februari 2016, Mutia mengatakan dapat bertukar fikiran atau 

sharing terkait masalah pembelajaran yang belum ia pahami karena suaminya 

merupakan Mahasiswa kedokteran pula.

Kesiapan belajar merupakan hal pokok yang harus dimiliki ketika 

hendak melakukan pembelajaran, karena sedikit banyaknya kesiapan belajar 

akan mempengaruhi hasil belajar mereka. Memang banyak faktor yang 

mengakibatkan seseorang tidak siap dalam belajar. Salah satunya yang 

dibutuhkan seseorang untuk menerima pembelajaran di dalam kelas perlu 

adanya motivasi dari dalam maupun dari luar. Sebagaimana yang  

dikemukakan oleh informan, bahwa mereka selalu mendapat motvasi dan 

dukungan yang diberikan oleh pasangan mereka, sehingga menjadikan 

mereka lebih semangat dan siap dalam menerima pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2015 Dya 
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mengatakan Setelah menikah ia selalu mendapat motivasi dari suaminya, 

sehingga ia menjadi semangat dan tidak ada hambatan sama sekali yang 

dirasakan setelah menikah pada kesiapan belajarnya. Hal yang sama juga 

dirasakan oleh Mutia, Mutia mengatakan bahwa ia selalu mendapat dorongan 

atau motivasi dari suaminya, sehingga menjadi penyemangat bagi dirinya dan 

siap untuk menerima pembelajaran di kelas, tanpa ada suatu tekanan dan 

keterpaksaaan.

Berbicara masalah kesiapan belajar, salah satu faktor lain dari 

kesiapan menurut Djamarah (2002) ialah konsentrasi. Konsentrasi sangat 

diperlukan ketika ingin melakukan pembelajaran, Jika konsentrasi terganggu 

maka kesiapan belajarnya pun terganggu. Banyak hal yang dapat membuat 

konsentrasi seseorang terganggu, menurut Darsono (2000:27) faktor kesiapan 

belajar itu meliputi, (1) kondisi fisik yang tidak kondusif. Misalnya sakit, 

pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk belajar. 

(2). kondisi psikologis yang kurang baik Misalnya gelisah, tertekan, dsb. 

merupakan kondisi awal yang tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar. 

Bagi yang telah menikah, tentunya tidak mudah untuk fokus dalam 

mengerjakan dua hal sekaligus. Terutama bagi yang sudah menikah, berperan 

dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus berperan sebagai 

mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara, Dya mengatakan bahwa tingkat 

konsentrasi yang di rasakan setelah menikah sebesar 80%, karena setelah 

menikah, status sudah berubah, dibutuhkan keseriusan untuk melakukan 

sesuatu, terlebih lagi dalam pemebelajaran. Misalnya, menyelesaikan skripsi. 
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Butuh konsentrasi yang lebih agar cepat selesai, karena kedepannya banyak 

tugas yang akan ditanggung oleh seorang istri yang akan jadi ibu. Selain itu 

pun sebelum menikah ia mengatakan bahwa perbandingan sebelum dan 

sesudah menikah pada kesiapan belajar yang Dya rasakan begitu berbanding 

terbalik dengan sebelum menikah. Ketika sebelum menikah ia mengatakan 

bahwa ada perasaan tertekan yang tidak hanya mempengaruhi kesiapan 

belajar akan tetapi juga cara mengatur waktu sedikit sulit diakibatkan suatu 

masalah. Berbeda ketika setelah menikah lebih siap untuk belajar dan tidak 

ada perasaan tertekan, karena ada yang terus menyemangati dan mendorong 

untuk segera menyelesaikan studi. Hal ini menjadikan motivasi belajarnya 

meningkatkarena kondisi yang dirasakan sudah berbeda lebih free dan Relax.

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Mutia, Mutia mengungkapkan 

bahwa setelah menikah tidak ada hambatan yang menyebabkan konsentrasi 

belajarnya di kampus terganggu, dan tidak ada perbedaan yang ia alami 

dalam hal kesiapan belajar antara sebelum dan sesudah menikah.

Mohammad Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul Indahnya 

Pernikahan Dini menjelaskan bahwa nikah saat kuliah insyaAllah tidak 

membuat cita-cita kandas begitu saja.  Tidak sedikit justru mereka yang 

semula kuliahnya tersendat, memperoleh energi untuk menyelesaikan dengan 

cepat setelah mereka menikah. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh salah satu 

informan Eva Widuri, berdasarkan hasil waawancara Eva mengatakan setelah 

menikah menjadikan ia semangat untuk segera menyelesaikan studi karena ia 
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pun juga mendapat dukungan dari suami yang memahami dan memberikan 

prioritas bagi kelancaran studi Eva. 

Selaras dengan diatas, hal tersebut juga dirasakan oleh Latifah. 

Berdasarkan hasil wawancara ia mengatakan tidak pernah kehilangan 

semangat dalam belajar di kelas, justru setelah menikah semangat belajarnya 

dan nilai akademik nya meningkat, hal ini disebabkan dorongan dan motivasi 

yang selalu diberikan oleh suaminya, selain itu untuk terus membangun 

semangatnya dalam belajar Latifah mengatakan, bahwa ia selalu memacu 

dirinya untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu, karena tujuannya dari itu 

semua adalah untuk masa depan anaknya.

Dalam bukunya yang lain, yang berjudul pun Mohammad Fauzil 

Adhim mnegatakan saatnya untuk menikah beliau pun menerangkan lebih 

lanjut bahwa bila telah tiba waktu untuk menikah, kesibukan kuliah tidak 

dapat menghalau kebutuhan untuk hidup bersama orang lain sebagai suami 

istri.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, mengenai kesiapan belajar 

pada seseorang yang telah menikah, tidak menjadikannya penghambat. Justru 

setelah menikah kesiapan belajar seseorang meningkat, karena selalu 

mendapat dukungan ataupun motivasi dari beberapa pihak, terutama 

dukungan dari pasangan mereka. Tingkat konsetrasi yang dirasakan oleh 

beberapa informan pun berubah, salah satu informan mengatakan bahwa 

tingkat konsentrasinya itu meningkat sebesar 80% dibanding sebelum ia 

menikah.


