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KERANGKA PENELITIAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

NO PERTANYAAN 
PENELITIAN

FOKUS 
KAJIAN

ASPEK YANG 
DITELITI

KODE 
ASPEK

1
Apa alasan anda menikah 
pada masa studi?

Tujuan menikah 
pada masa studi

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi seseorang 
untuk segera menikah 
pada masa studi

SK1-
A1

2

Apa yang membuat anda 
merasa yakin dan mampu 
untuk menjalani pernikahan 
masa studi?

c. Motivasi menikah 
pada masa studi,

d. kematangan mental 
dan emosional

3

Apakah tidak ada rasa 
kekhawatiran menikah pada 
masa studi terhadap keefektifan 
dalam menerima 
pembelajaraan saat kuliah?

Tingkat Kesiapan 
belajar setelah 
menikah

c. Seberapa besar 
keefektivan belajar 
yang dirasakan setelah 
menikah

d. motivasi belajar 

4
Dukungan yang seperti apa 
yang diberikan oleh 
pasangan pada studi anda?

Bentuk motivasi 
yang diberikan 
oleh  pasangan

b. Kesiapan Psikis, yang 
meliputi motivasi atau 
dukungan instrinsik 
maupun ekstrinsik

SK1-
A2

NO FOKUS KAJIAN
METODE 

PENGUMPULAN 
DATA

INFORMAN

1 Tujuan  menikah pada masa studi Wawancara Mahasiswa/I UII

2
Bentuk motivasi yang 
diberikan oleh pasangan

Wawancara Mahasiswa/I UII

3
Dampak dan Perbandingan 
sebelum dan sesudah menikah 
pada kesiapan belajar

Wawancara Mahasiswa/I UII

4
Tingkat Kesiapan belajar setelah 
menikah

Wawancara Mahasiswa/I UII
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5

Apa dampak terbesar yang 
anda rasakan terhadap 
kesiapan belajar antara 
sebelum dan sesudah anda 
menikah?

Perbandingan 
sebelum dan 
sesudah 
menikah 

g. Akibat dan 
perubahan-perubahan 
yang terjadi pada 
informan,

h. dampak negatif dan 
positif serta solusinya,

i. pengaturan jadwal 
belajar,

j. tingkat konsentrasi 
yang dialami pasca 
menikah,

k. Seberapa besar 
kesiapan belajar yang 
dirasakan setelah 
menikah,

l. metode yang 
digunakan untuk 
membangun rasa 
antusiasme dalam 
belajar

SK1-
A3
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A1

Narasumber : Maulidi Dhuha Mubarok

Topik Wawancara Tujuan Menikah dan Tingkat Kesiapan Belajar setelah       
menikah

Hari, tanggal : Selasa, 09 Februari 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Agama Islam

Pertanyaan : 

Apa alasan anda menikah pada masa studi dan hal yang membuat anda yakin 
untuk menjalaninya?

Jawaban :

"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 seperti apa yaa menurut saya, saya yakin saya percaya itu kalau 
misalnya nanti nikah pasti nanti ada sesuatu yang berbeda , kayak ada sesuatu 
yang berubah gitu

Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan orang tua pada saat itu, ketika anda memutuskan untuk 
menikah pada masa studi?

Jawaban :

"tanggapan orang tua, sebelum ini sih sebenarnya udah pernah minta nikah e umur 
19 tahunan habis keluar dari SMA, jadi habis dari mondok itu ketika masa  jadi 
pengabdian guru itu pingin minta nikah, tapi orang tua ya belum saatnya karna 
dikira tuh masih yaa dianggap masih main-main, akhirnya ketika kemaren ini 
ngomongnya pelan-pelan e kayak "saya punya niat, saya  pingin nikah seperti ini 
seperti ini, oh ya udah, disambut lah disambut jadi memang ya memang pertama 
maindsetnya saya kira dilarang maksudnya gak di bolehin, tapi ternyata disambut, 
oke nggak papa ya akhirnya jadi.
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Pertanyaan :

Otomatis orang tua anda mendukung yaa?

Jawaban :

yaa mendukung mendukung, tapi ya ada banyak ini nya, istilahnya wanti-
wantinya gitu , nanti resikonya seperti ini, seperti ini, berani mengambil resiko?, 
saya pikir-pikir berani, oke udah. Kembalinya sebenarnya ke orang tua itu cuman 
konsultasi memberi tahu apa niatnya nanti sama orang tua saya itu dibalikin lagi 
ke saya, kamu siap apa nggak, kalau siap oke, kalau enggak yaa enggak gitu aja.

Pertanyaan :

Selain itu apakah ada kungan lain yang diberikan oleh orang tua kepada anda

Jawaban :

"dukungan ada , kadang apa namanya, secara apa namanya, spritual, dan masih 
sering apa masih ya rata-rata kalau saya coba pikir sendiri sih belum selepasnya, 
belum sepenuhnya di lepas, jadi masih di apa namanya, masih dibimbing masih 
muda dan lagi masih kuliah, soalnya kemaren itu dibandingin gini, beda ceritanya 
kalau misalnya kamu kuliah kemudian nikah beda dengan nikah dulu baru kamu 
kepikiran kuliah, kalau misalnya kamu kuliah dan tapi pingin nikah itu masih ada 
tanggung jawab orang tua, karena tanggung jawab kuliah itu pendidikan kamu itu 
punya orang tua, itu kata orang tua saya , begitu pun dengan mertua saya berfikir 
seperti itu. Kalau misalnya kamu pertama habis lulus SMA nikah, kerja ternyata 
kepikiran kuliah nah itu udah tanggung jawab kamu sendiri kuliahnya, karena itu 
udah keluarga kamu, tapi beda kalau kamu kayak sekarang beda cerita seperti itu, 
jadi sebagian masih tanggung jawab keluarga, sebagian tanggung jawab saya juga 
gitu.

Pertanyaan :

Apakah tidak ada rasa kekhawatiran pada diri mas menikah pada masa studi yang 
nantinya akan berdampak pada kesiapan dan keefektifan belajar dalam menerima 
materi pada saat kuliah?

Jawaban :

"kalo saya sih enggak, kalau saya pribadi enggak, soalnya kalau menurut saya 
kuliah itu gampang gitu, jadi enggak ada momok , oh nnti kayak gini kuliahnya, 
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enggak. Semenjak masuk juga enggak gitu. kalau saya ngak berfikir kesana, 
enggak enggak ada kekhawatiran seperti itu, sebelum nikah pun udah apa 
namanya ketika masih biasa, masih sendiri belum…belum nikah, itu juga 
berfikirnya ya udah kuliah itu untuk nambah bagi saya, jadi kalau misalnya  sesuai 
dengan jalur itu nanti pasti aman, kalau misalnya sekarang ini sebagai kepala 
rumah tangga psti ada resiko-resiko yang akan terjadi kan, itu kalau saya diambil 
aja gitu, kalau misalnya enggak bisa seperti ini jadi ya dijalanin seperti ini kalau 
gak ya seperti ini.
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A2

Narasumber : Maulidi Dhuha Mubarok

Topik Wawancara : Motivasi belajar 

Hari, tanggal : Selasa, 09 Februari 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Agama Islam

Pertanyaan :

Dukungan yang seperti apa yang diberikan oleh pasangan terhadap studi mas?

Jawaban :

kalau menurut saya sih dia secara tindakan langsung, secara tidak langsung 
mendukung walaupun enggak pakai omongan, secara moral dia dukung, secara 
materil pun dukung juga, iyaa kadang bantu-bantu, kalau dulu kan masih ngurus”
sendiri apa” sendiri, sekarang kan beda lebih ringan lah, kalo masalah dirumah itu 
lebih ringan, tapi ketika saya sudah keluar ya seperti biasa saya ya tugas saya 
seperti kebanyakan suami, mencari nafkah dan saya mengemban diri saya sendiri 
dan kalo misalnya udah di dalam rumah itu udah terbantu jadi diurus istri. Jadi, ya 
78amper 70% enggak mikirin rumah lah, saya hanya menyiapkan sarana 
prasarana, siasanya yang menej istri, entah itu masalah keuangan dan lain 
sebagainya, lebih terbantu.

Pertanyaan :

Kalau sewaktu-waktu anda menghabiskan waktu untuk menjalankan tugas dan 
kewajiban sebagai seorang suami, cara ataupun metode apa yang mas lakukan 
untuk menumbuhkan rasa semangat anda dalam belajar?

Jawaban :

“kalau saya sih butuh dukungan aja sih, ada butuh dukungan butuh support dan 
komunikasi dari orang tua kalau saya, itu pentingnya disitu karena kalo misalnya 
walaupun di telfon orang tua kadang di ya ntah itu di marahin ntah itu diapaiin. 
Menurut saya itu suatu ada yang beda gitu, walaupun itu enggak nyelesaiin 
masalah, tapi kalo misalkan sudah di omongin nanti pasti ada sesuatu yang baru, 
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kalo menurut saya gitu, karena kita tau kita harus belajar seperti ini seperti ini 
sperti ini agar dapat nilai yang baik , tapi kadang-kadang kita lupa diri atau apa 
semangatnya turun akhirnya bisa diingetin lagi. Kalo misalnya diri kita yang kalo 
menurut saya klo diri sendiri yang ingetin belum terlalu kuat. Jadi, butuh dari 
orang lain daro rang-orang sekitar yang terdekat, itu membantu sekali kalo 
menurut saya. Jadi, merasa enggak sendirian gitu, ada orang yang bersama 
nemenin.
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A3

Narasumber : Maulidi Dhuha Mubarok

Topik Wawancara : Perbandingan sebelum dan sesudah menikah 

Hari, tanggal : Selasa, 09 Februari 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Agama Islam

Pertanyaan :

Dampak terbesarnya antara sebelum dan sesudah menikah terhadap keefektifan
dan kesiapan belajarnya itu seperti apa?

Jawaban :

kalau dampaknya sih, kalau sebelum sih lebih apa ya terserah terserah saya kalau 
belajar kayak gitu, kalau misalnya saya sendiri kan metode belajar nya cukup di 
kelas, enggak sampai kalo misalnya keluar itu gak bakal belajar, ya ngelakuin hal 
yang lain lah yang yang bisa dilakukan kecuali kalo misalnya mau ujian baru mau 
belajar berapa hari e 2 jam 3 jam baru belajar. Tapi kalo misalnya udah sekarang 
bedanya gak bisa seperti itu, gak bisa terserah saya, jadi memang harus di menej 
bener-bener, jadi kalo misalnya waktunya di rumah ada kerjaan yang lain itu 
dikerjakan dulu selesai baru belajar, jadi belajar itu kayak disempatkan dan itu 
harus kualitas, berkualitas gitu. Kalo misalnya nggak kaya gitu percuma nanti. 
Jadi, apa ya belajarnya ya memang harus di pas kan waktunya , jadi di menej.

Pertanyaan :

Untuk dampak negatifnya seperti apa ya mas?

Jawaban :

"kalau dampak negatifnya sih terlalu banyak berkorban, istilahnya gitu, jadi kayak 
misalnya ada sesuatu yang lebih penting di keluarga dan ini saya juga harus kayak 
seperti sekarang ini, sekarang kan saya pasti kesini , ini juga mau ujian susulan 
karena kemaren ketika menikah itu pas lagi UAS , jadi ketika itu sempat debat 
sama istri saya "kamu udah ngambil izin? nanti biar enak ininya, dia masih 
kekeuh, udahlah nanti aja gampang, kalau saya udah, udah saya lepas, udah ambil 
izin kalo misalkan masalah diizinkan atau enngak diizinkan ujian susulan, itu 
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nanti masalah nanti, 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 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 , 
pokoknya kalau masalah akademinya banyak yang dikorbanin, tapi sopasti orang 
tua pinginnya liat anaknya lulus kuliah itu udah pasti, ya harus kuliah juga 

Pertanyaan :

Kalau yang selama ini mas rasakan kira-kira peningkatan belajarnya menurun atau 
meningkat, mungkin diliat dari hasil nilai akademiknya?

Jawaban :

"kalao saya sih kadang pertama, pertama kali itu naik habis itu turun, turunnya ya 
gg jauh-jauh banget lah 

Pertanyaan :

penurunanya itu apakah setelah menikah?

Jawaban :

"itu sudah sebelum , itu karena, itu karena apa ya, itu juga yang menjadikan alasan 
saya untuk menikah cepat gitu, jadi, saya tipe orang yang gampang ter ini ter apa 
namanya, kalo misalnya ada ini, tiba-tiba terus kesana, jadi enggak-enggak bisa 
fokus banget gitu loh, jadi ketika udah terlena itu jadi kebawa arus terus takutnya 
gitu, makanya saya harus butuh pendamping yang bisa ngasih tau gitu, karena 
semester dulu nilainya lumayan bagus-bagus, ketika semester 2 jatuh itu karena 
kebanyakan waktu kosong, akhirnya ketika semester 3, saya penuh"in semua, 
ngambil double degree, akhirnya jadi triple, kerja, akhirnya sekarang nikah, jadi 
itu biar full, jadi enggak ada waktu sedikit kosong pun yang saya buang-buang 
gitu."



82

Pertanyaan :

Dampak positif lainnya ada gg mas?

Jawaban :

nambah semngat pasti karena tidak kalau misalkan yang bikin saya turun drastis 
itu ketika dampak negatifnya itu karena  saya melakukan itu  untuk diri saya 
sendiri, karena kalau menurut saya kalao misalkan untuk diri sendiri itu , 
dampaknya nanti-nanti" oh kan buat saya aja, oh nanti gampang kok, tapi kalau 
sekarang enggak bisa, karena saya sekarang melatih untuk diri saya dan orang lain 
, dari istri saya dan ntah itu untuk anak saya nanti kemungkinan anak saya nanti 
ngeliatnya " oh bapak saya aja s1 nya nggak lulus-lulus gitu". Jadi ada semangat 
iya, karena niatnya udah bukan diri sendiri 

Pertanyaan :

Bagaimana cara menyeimbangkan antara kuliah dan studi?

Jawaban :

"ya kalau seimbang menurut saya sih, dari kalo dari pribadi ya yang paling dasar 
maksudnya pola pikir, bagaimana kita itu membungkus pola pikir yang baik itu 
tidak lepas dari yaa ilmu yang kita pelajari gitu entah itu akhlak, ibadah. Karena 
kalo misalkan kita muamalah sama Allah itu udah bagus nanti diri kita sama 
kebutuhan kita itu otomatis bagus. Jadi, kalo menurut saya itu yang satu pola 
pikirnya ngebungkusnya baik ya ngebungkusnya ini pembungkusan nya itu ya ini 
muamalah sama Allah. Jadi nanti sisanya tu, tu udah apa namanya Allah yang 
ngatur, kita tinggal jalanin aja kalo saya sih gitu aja, nge-ballance nya itu. Kalu 
mislakan saya jauh sama Allah , nanti kerjaan saya pasti berantakan ntah itu nanti 
masalah kuliah berantakan apa yang lainnya, tapi kalau misalkan saya deket itu 
ada jalannya, bisa InsyaAllah bisa. 
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A1

Narasumber : Mutia Amalina

Topik Wawancara       :Tujuan Menikah dan Tingkat Kesiapan Belajar setelah          
menikah

Hari, tanggal : Jum’at, 5 Februari 2015

Tempat : Student area Fakultas Kedokteran

Pertanyaan :

Apa alasan mba mutia menikah pada masa studi?

Jawaban :

“hmm jadi sebenarnya awalnya gak mau nikah pas e kuliah gitu kan, jadi awalnya 
emang pingin nikah muda tapi, nikah mudanya itu usia 23 tahun, awalnya seperti 
itu, tapi ternyata e ditengah perkuliahan saya itu ada laki-laki yang mengkhitbah, 
jadi akhirnya dengan jalan cerita yang panjang akhirnya nikahnya kemaren 
pertengahan semester 6”

Pertanyaan :

Apa yang membuat mb mutia merasa yakin dan mampu untuk menjalani 
pernikahan masa studi?

Jawaban :

“apa ya hmm kalo yang bikin yakin sih, ya mungkin kalo yakin sih dari diri 
sendiri kali ya, terus juga dilihat dari laki-lakinya kayak gimana, dia yakin atau 
gak, maksudnya kan dia kan 83ay a83 ke keluarga saya kan emang kondisnya 
emang dia pengen langsung nikah. Terus kalo keyanikan ya mungkin awalnya 
gak, tapi terus kan saya istikharah terus dapat keyakinan aja kyak gitu, terus udah 
kaya gitu sih singkatnya.

Pertanyaan :

Apakah orang tua mba mutia mendukung ketika mba memutuskan untuk menikah 
pada masa studi dan Apa tanggapan dari orang tua ketika itu?
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Jawaban :

“e dukung , tapi awalnya enggak , jadi kan sebenarnya kalau orang tua itu 
pinginnya saya nikahnya setelah jdi dokter, setelah sumpah dokter kan, tapi tuh 
terus akhirnya dengan negosiasi kaya gitu kan akhirnya bisa nikah, soalnya gini 
kan suami saya itu udah khitbah saya dari semester 2 , jadi ada nunggu 2 tahun 
kan, e oh iya jadi terus kan akhirnya dimajuiin sama orang tua oh ya udah boleh 
setelah S.Ket gitu kan, kalo habis koas kan berarti dari sekarang itu 2 tahun lagi 
kan masih lama banget , terus saya dibolehin terus karna pertimbangan ternyata 
kalo pas akhir, dimajuiin jadinya akhir semester 6 kan udah fix kesepakatan udah 
gak bisa diganti-ganti lagi , terus habis itu karna ternyata akhir semester 6 itu 
waktu nya gak bisa jadi kan itu sekitar agustus tahun lalu , tapi orang tua kan gak 
bisa kalo mau nikah berarti bisa-bisanya itu 84ay a8484r, orang tua juga kasian, 
akhirnya dimajuiin Mei 
Terus tanggapan orang Ya berjenjang sih 84ay a84 maksudnya emang dari basic 
keluarga saya itu kan nikahnya umur nya matang mba, jadi yaa jarang yang nikah 
muda jadi kalo pas awal suami saya khitbah itu ya mestinya kaget e tapi setelah ya 
itu berjalannya waktu terus diskusi , akhirnya 84ay a udah 

Pertanyaan :

Apakah pada saat memtuskan untuk menikah pada masa studi tidak ada rasa 
kekhawatiran terhadap keefektifan dan kesiapan belajar mba?

Jawaban :

“hmm sebenarnya enggak sih karena memang saya kan selama ini juga 
maksudnya aktif kan kayak ikut organisasi gitu , jadi saya itu gak mau kalo 
misalnya masalah saya di akademik saya campurin sama masalah saya di 
organisasi, jadi ya kayak nikah juga saya rasa, jadi kalo emang gara-gara nikah 
terus misalnya eh kok nilai saya jadi turun ya itu karena emang dari sayanya 
sendiri yang gak bisa menej waktu dengan baik. Tapi yang jelas kalo misalnya 
udah ngambil keputusan nikah yaa berarti bakal ada sesuatu yang berubah dari 
saya dan bakal ada konsekuensinya
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A2

Narasumber : Mutia Amalina

Topik Wawancara : Kesiapan Belajar

Hari, tanggal : Jum’at, 5 Februari 2015

Tempat : Student area Fakultas Kedokteran

Pertanyaan :

Apakah suami terus memberikan motivasi belajar kepada mba mutia?

Jawaban :

ya ini aja hmm saya kan KTI juga e skripsi kan udah sempro kan tiggal ngerjain 
revisi sama hasilnya aja kan , itu aja saya didorong-dorong terus tapi malah saya 
sendiri yang aduh nanti orang belum selesai hasilnya belum ada, tak gitu kan. Ya 
udah di motivasi  terus kok.

Pertanyaan :

Kalau sewaktu-waktu anda menghabiskan waktu untuk menjalankan tugas dan 
kewajiban sebagai seorang istri, cara ataupun metode apa yang mba mutia lakukan 
untuk menumbuhkan rasa semangat anda dalam belajar?

Jawaban :

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  
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A3

Narasumber : Mutia Amalina

Topik Wawancara : Perbandingan sebelum dan sesudah menikah

Hari, tanggal : Jum’at, 5 Februari 2015

Tempat : Student area Fakultas Kedokteran

Pertanyaan :

Apa dampak terbesar yang anda rasakan terhadap kesiapan belajar setelah anda 
menikah?

Jawaban :

"hmm mungkin itu aja sih, kalo misalnya ada apa besoknya sebenarnya saya 
ngerasa sih kalo misalnya ada tugas terus sebagai suami kan gg enak tuh kalo 
dicuekin sendiri, jadi mungkin kadang dsitu enggak enaknya, tetapi hmm dari 
soalnya suami saya kan juga masih kuliah jadi sama-sama mengertiin kan, jadi 
kalo misalnya dia lagi ngerjain tugas oh ya udah tak diemin gitu, saya ngerjain ya 
udah, tapi kalo emang saya pribadi lebih leluasa kerjain ketika suami gak ada 
daripada ketika ada.

Pertanyaan :

Setelah menikah adakah hambatan yang menyebabkan konsentrasi kuliah anda 
terganggu?

Jawaban :

"hmm mungkin kalo dibilang hambatan itu gak juga yaa, cuman karena mungkin 
baru nikah terus kan masih yaa namanya e gimana yaa, maksudnyya mungkin 
saya kan sama dia aru bener-bener deket pas habis nikah itu kan jadi yaa mungkin 
namanya orang baru nikah itu pengennya berduaan terus, jadi tuh mungkin yang 
sedikit ganggu disitu kalo misalnya suami pulang jadinya yaa pengen ngapain gitu 
sama suami, tapi ya tetep kalo belajar sih saya emang dari dulu yaa kayak gitu itu 
terus aja sampe nikah.
Pertanyaan :
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Apakah ada perbedaan yang anda alami dalam hal kesiapan menerima 
pembelajaran sebelum dan sesudah menikah?

Jawaban :

"hmm perbedaan, kyaknya enggak deh, saya rasa tetep sama"

Pertanyaan :

Manfaat apa yang anda rasakan setekah menikah pada masa studi?

Jawaban :

"hmm manfaatnya mungkin kalo sebagai anak muda udah enggak yang 
menggalau-menggalau aneh gitu, mungkin karna suatu apa ya, karna satu jurusan 
juga jadi ya mungkin enak buat referensi kaya gitu kan misalnya buat bahan-
bahan , jadi kalo ada apa-apa bisa ditanyakan gitu biasa buat sharing"

Pertanyaan :

Bagaimana anda mengatur atau membagi waktu dengan baik antara kuliah dan 
berperan sebagai seorang suami/istri? ballance

Jawaban :

hmm kalo memenej waktu gimana ya e intinya mungkin 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.
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A1

Narasumber : Dya Purnama Sari

Topik Wawancara Tujuan Menikah dan Tingkat Kesiapan Belajar setelah       
menikah

Hari, tanggal : Rabu, 17 Februari 2016

Tempat : Perpustakaan UII

Pertanyaan :

pertanyaan pertama ibu ya, alasannya ibu e memutuskan  e mengambil keputusan 
untuk menikah pada masa studi itu apa ya bu?

Jawaban :

sebenarnya tidak ada alasan yang lebih spesifik, mungkin hanya sudah capek 
menghadapi kesendirian, (sambil tersenyum), jadi intinya e pengen hijrah, jadi yaa 
sudah ketika ada orang yang ingin melamar dan membawa ke hubungan serius 
dan bisa membimbing saya untuk kedepannya lebih baik  yaa insyaAllah diterima 
dan Alhamdulillah ternyata ketika masa studi yang sedang berlangsung ini 
ternyata ada yang ngelamar, yaa sudah .

Pertanyaan :

Terus, tanggapan orang tuanya ibu gimana?

Jawaban :

kalo orang tua sendiri sebenarnya tidak melarang, anaknya mau mengambil 
keputusan seperti apa , karena itu yang terbaik di boleh-boleh kan saja, Cuma 
agak kaget sedikit, tapi kagetnya itu karena mungkiin karena saya anak terakhir 
jadi dibilangnya masih wah masih kecil ini kan, kuliah juga belum lulus, masih ya 
itu karena bungsu kan cewek sendiri , jauh dari orang tua ada kekhawatiran dan 
calon suami juga bukan orang yang dikenal lebih lama , artinya belum pernah 
sama sekali ketemu, belum pernah kenal sama sekali sama orang tua juga belum 
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kenal, makanya eee sedikit kaget, khawatir, tapi Alhamdulillah karena semua 
untuk anaknya, kalo anaknya emang sudah yakin dan siap ya gak masalah.

Pertanyaan :

Berarti otomatis orang tua ibu mendukung, berarti  selain mengizinkan menikah 
pada msa studi, dukungan apa yang diberikan sebelum itu 

Jawaban :

karena ini keputusan saya yang mungkin  dinilai mendadak karena memang 
sebelumnya itu belum pernah cerita sama orang tua kalau mau menikah muda dan 
ternyata ketika ngomong mau nikah dan ternyata ya memang saat itu langsung 
mau nikah, jadi orang tua hanya bisa  menyerahkan sepenuhnya itu kepada saya. 
Paling untuk dukungan itu hanya yang paling kuat itu cuman do’a, untuk 
dukungan materi atau dukungan yang berwujud itu  saya  e sama orang tua itu 
memang belum apa ya belumterlihat, karena memang orang tua juga tidak bekerja 
apalagi ibu, kalo ibukan hanya ibu rumah tangga , bapak buruh. Jadi, 
kehidupannya itu sebagian itu ditanggung sama kakak, karena kakak udah 
bekerja, ah jadi  e sebenarnya keperluan juga sudah diurusin sama kakak , jadi 
orang tua hanya me, ya dukungannya hanya do’a.

Pertanyaan :

pas ngambil keputusan menikah pada masa studi, ketika itu tidak ada kh rasa 
kekhawatiran yang nanti dampaknya sama studi?

Jawaban :

ya, Alhamdulillah nggak  pernah sama sekali mikirin yang ah nanti studi nya akan 
terhambat , studiny akan terabaikan , Alhamdulillah sama sekali ndak kepikiran 
sampe kesitu, yang saat itu dipikirkan adalah untuk segera mungkin halal , jadi 
ketika sudah halal itu sudah nggak mikirin  lagi kalo studi akan terhambat soalnya 
memang tidak ada hubungannya. Ee memang tidak ada hubungannya ketika kita 
mengambil buat menikah di usia studi dengan terhambatnya studi.
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A2

Narasumber : Dya Purnama Sari

Topik Wawancara : Kesiapan Belajar setelah menikah

Hari, tanggal : Rabu, 17 Februari 2016

Tempat : Perpustakaan UII

Pertanyaan :

setelah menikah ini pernah gak sih mengalami hamabatan-hamabatan yang terjadi 
yang ibu rasakan ketika pada msa studi?

Jawaban :

klo masalah terhambat itu gg ada soalnya dari suami juga, suami mendukung , 
jadi setidaknya ketika menikah ini sudah ada dukungan semangat, semangat dari 
suami namun ya karena saya masih memiliki sikap malas ya sifat ya, sifat malas 
jadinya ya kadang memang dari diri sendiri itu ada adakala malasnya , ada kala 
nggaknya. Dan semua itu kalu saya rasa itu nggak ada hubungannya dengan 
mengambil keputusan untuk menikah itu.

Pertanyaan :

Tentunya setelah menikah ini tugas dan tagging jawabnya bertambah, yang 
dulunya hanya sebagai mahasiswa sekarang bertambah tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai seorang istri dan calon ibu, nah itu bagaimana caranya 
menyeimbangkan keduanya antara kuliah dengan studi?

Jawaban :

nah iya ini pertanyaan berat, kebetulan pas masa studi ini kemaren berbarengan 
dengan hamil ketika ppl itu trimester 1, ketika kkn trimester ke 2, nah sekarang ini 
memasuki terismeter ke 8 dari trimester ke 3. Untuk menyeimbangkan nya itu ya 
sebenarnya ngikutin pola hidup ketika masih dulu sebelum nikah, karena nggak ad 
ayang berubah , ketika sebelum nikah toh bangun pagi , makan sarapan, kuliah 
terus pulang karena saya juga nggak ada kegiatan dikampus seprti organisasi  dan 
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hal itu memang sama dilakukan ketika menikah, jadi cara menyeimbangkan nya 
itu dengan pola yang teratur seperti sama sebelum menikah juga seperti itu.

Pertanyaan :

Dampak terbesar yang ibu rasakan antara sebelum dan sesudah menikah, yaa bisa 
dikatakan perbandingan lah?

Jawaban :

kalo berbicara sebelum ya berarti karena dulu saya sempat mengalami masa  
kelam, jadi  ee  dampaknya  berbdanding banget sama  setelah, kalo dulu bila 
dihubungkan dengan kesiapan belajar, saya siap belajar, cuman ada rasa yang 
tertekan , ad aperasaan yang tertekan dan perasaan tertekan itu nggak hanya 
memengaruhi kesiapan belajar saya, akan tetapi e hmm cara saya juga mengatur 
waktu itu sedikit susah ketika sebelum menikah kemaren. E kalo  setelah menikah 
ini ya itu tadi lebih ada yang menyemangati, lebih ada yang mendorong untuk
cepat lulus karena  ada banyak hal yang mesti di tanggung jawabkan juga nantinya 
karena setelah ini kan insyaAllah mau melahirkan, jadi dampaknya itu pokoknya 
dampaknya itu kalo yang setelah menikah ini bener dirasaiin e untuk saya akuiin 
untuk belajarnya itu lebih siap dari sebelumnya, karena sekarang kalo belajar itu 
enggak tertekan, kalo dulu saya asih tertekan, walaupun sekarang sya tertekan 
dengan beban skipsi tapi ada peyemangatnya 

Pertanyaan :

jadi otomatis, motivasi belajar ibu setelah menikah, menigkat?

Jawaban :

meningkat, ya meningkat karena udah lebih bawaaannya itu free gitu, relax santai, 
walaupun ya dnegan kosidi yang hamil pun sudah saya rilex 
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A3

Narasumber : Dya Purnama Sari

Topik Wawancara : Perbandingan sebelum dan sesudah menikah

Hari, tanggal : Rabu, 12 Februari 2016

Tempat : Perpustakaan UII

Pertanyaan :

jikalau sewaktu-waktu ni ada hambatan , ada keluhan  yang nanti dampak nyapada 
studi, ada gg tips/solusi yang ibu bisa berikan lah

Jawaban :

hmm itu lebih  ke kitanya buat supaya : 1. Buang malasnya itu, karena say ini 
mungkin yang saya alami karena sekarang lagi hamil mungkin bawaannya 
pengennya santai  kan, jadi akhirnya ee sedikit… sedikit… malas jadinya. Nah 
tips nya itu ya jangan melakukan sesuatu kalau sesuatu itu bisa dilakukan dengan 
sekarang, intinya jangan ditunda-tunda , lakukans ekarang , lakukan sekarang , 
karena pekerjaan yang tidak dilakukan sekarang yng ujung”nya nanti dikerjakan 
itu kan menumpuk dan  dan tidak yaah boro-boro akn selesai kan banyak pun 
nanti malah tambah susah gitu.

Pertanyaan :

pengaturan jadwal belajar dari ibu snediri sebelumnya gimana ?

Jawaban :

sama ja dengan sebelumnya sih, untuk lebih saya biasanya untuk pengauran waktu 
beajar itu malam atau nngak habis shubuh, saya lebih suka belajranya itu hasbi 
shubuh  jadi itu mungkin bisa dicoba atau mungkin kalau sudah menikah itu 
kurang efektif belajarnya kalo habis shubuh soalnya kn yaa bikin sarapan untuk 
suami  kan paling sbelum shubuh sekitar jam 3 an jam 2 an gitu, gunakan waktu 
distu sekitar 2 jam pengaturannya belajarnya biasanya seperti itu , atau nggak 
malams ebelum tidur kan baca yaah minimal apa yang bisa dibaca gitu sebelum 
tidur.
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Pertanyaan :

metode yang dgunakan untuk menbnagun antusisme dalam belajar.

Jawaban :

di 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 .
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A1

Narasumber : Latifah Mariani

Topik Wawancara Tujuan Menikah dan Tingkat Kesiapan Belajar setelah       
menikah

Hari, tanggal : Rabu, 3 Februari 2016

Tempat : Di Rumah Informan

Pertanyaan :

Apa alasan mba menikah pada masa studi?

Jawaban :

"Sebenarnya sih gak pengen, orang masih apa sih, tergetnya sih sebenarnya masih 
lama 24 tahun, cuman ya ini karena "jeder" aja, mungkin sudah takdir, teguran 
kali, ya sudahlah terima aja, terus dijalanin biar kuliahnya juga bisa fokus, gak 
main-main lagi dan supaya mengurasi dosa dan juga terjaga iman dan taqwanya"

Pertanyaan :

Apa yang membuat mba merasa yakin dan mampu untuk menjalani pernikahan 
masa studi?

Jawaban :

eee, sebenarnya belum mampu, cuman ya masih banyak belajar aja dari orang tua 

dan segala macem, apalagi ngurus anak dalam masa kuliah kan butuh kemampuan 

yang ekstra banget apalagi pikirannya juga harus dibagi-bagi gitu, terus pandai-

pandailah mengatur waktu"
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Pertanyaan :

Apakah orang tua mendukung mba untuk melakukan pernikahan masa studi?

Jawaban :

Awalnya sih gak, cuman ya begitu udah tau kejadiannya, ya sudah mau gak mau 
harus dijalanin gitu, tapi yang jelas eee kedua belah pihaknya harus bener-bener 
ngelanjutin masa kuliahnya itu"

Petanyaan :

Apa tanggapan orang tua, ketika menikah pada masa studi?

Jawaban :

tanggapannya kecewa sih sebenarnya, ya kecewa sih ya mau gimana orang belum 
waktunya menikah, tapi udah disuruh apa sih, ya mungkin Allah kali, jalan-Nya 
Allah terus ya mungkin dari kitanya juga ya udahlah"

Pertanyaan :

Apakah tidak ada rasa kekhawatiran menikah pada masa studi terhadap 
keefektivan dalam menerima pembelajaraan saat kuliah?

Jawaban :

ada, apalagi kalo misalnya masalah anak sakit, itu sangat repot sekali, kita harus 

bener-bener bisa pandai mengatur waktu lah klo misalnya kita bisa mencuri-

mencuri waktu dalam hal bolos kuliah untuk ngurus anak sih yaa gak masalah"
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A2

Narasumber : Latifah Mariani

Topik Wawancara : Kesiapan Belajar setelah menikah

Hari, tanggal : Rabu, 03 Februari 2016

Tempat : Perpustakaan UII

Pertanyaan:

Setelah menikah adakah hambatan yang menyebabkan konsentrasi kuliah mba

terganggu?

Jawaban:

hmmm ada kalo misalnya anak lagi sakit, tapi kalo anak gak sakit sih gak sama 

sekali, ya cuman masalah waktu aja bagi-baginya itu repot"

Pertanyaan:

Apa solusi atau bagaimana mba mengatasi hambatan tersebut?

Jawaban:

anak dititipin oleh orang tua, salah satu orang tua kita itu pasti semua bakal 

berjalan lancar biar gak ada emosi satu sama lain

Pertanyaan:

Pernah nggak kehilangan semangat dalam belajar di dalam kelas dikarenakan 

tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri bertambah?

Jawaban:

gak pernah
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A3

Narasumber : Latifah Mariani

Topik Wawancara : Perbandingan sebelum dan sesudah menikah

Hari, tanggal : Rabu, 03 Februari 2016

Tempat : Di Rumah Informan

Pertanyaan :

Bagaimana menumbuhkan semangat dalam belajar jika sewaktu-waktu banyak 
menghabiskan waktu untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri?

Jawaban :

ya menumbuhkan semangatnya dengan memacu diri supaya kita lebih semangat 
untuk menuntut ilmu toh semua juga kembali kepada anak

Pertanyaan :

Bagaimana mengatur atau membagi waktu dengan baik antara kuliah dan 
berperan sebagai seorang istri?

Jawaban :

Ya paling disaat dia (anak) lagi tidur aja, kalo lagi bangun kita kerepotan banget 
apalagi masalah bagi-bagi waktu kalo sama-sama sibuk, susah

Pertanyaan :

Jadi masih belum bisa mengatu waktu dengan baik?

Jawaban :

ya" ,masih keteteran"

Pertanyaan :
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Jika terdapat masalah dalam rumah tangga, apakah akan menganggu konsentrasi 
mba di kampus dalam menerima pembelajaran?

Jawaban :

tidak , karena kan kalo udah kuliah kan fokusnya di kampus bukan dirumah"

Pertanyaan :
Apakah setelah menikah nilai akademik mba menurun ataukah sebaliknya?
Jawaban :
" gak malah meningkat"
Pertanyaan :
Setelah menikah, pernahkah bolos kuliah dikarenakan urusan keluarga?
Jawaban :
"pernah, bolos seminggu disaat anak sedang sakit"
Pertanyaan :
Pernahkah mba merasa sulit untuk berkonsentrasi dalam menerima pelajaran 
setelah menikah?
Jawaban :
"gak, kecuali kalo dirumah, konsentrasinya buyar"
Pertanyaan :
Apakah ada perbedaan yang dialami dalam hal kesiapan menerima pembelajaran 
sebelum dan sesudah menikah?
Jawaban :
"eee, ada sih kan dulu waktu sebelum menikah itu lebih main-main, istilahnya  
kuliah jga cuman buat apa ya namanya menuntut ilmu kalo kita bisa sebodo amat 
kan, tapi klo begitu udah nikah kita fokus lebih fokus banget, soalnya semua 
untuk anak dan keluarga, bukan untuk diri kita sendiri lagi
Pertanyaan :
Apa dampak terbesar yang dirasakan terhadap kesiapan belajar setelah menikah?
Jawaban :
ya lebih termotivasi aja, dalam hal pokoknya harus lulus meskipun waktunya 
ngulur-ngulur
Pertanyaan :
kalau dalam hal kesiapan belajarnya?
Jawaban :
Nggak ada sih, biasa-biasa aja
Pertanyaan :
Apakah tubuh mba selalu dalam keadaan fit atau semangat dalam menerima 
pembelajaran di kelas?
Jawaban :
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eee dulu waktu masih ada anak, maksudnya anak masih di jogja itu badan ya gak 
fit terlalu kelelahan kan sibuk ngurusin anak, terus pagi-pagi harus ke kampus 
segala macem kan
Pertanyaan :
Manfaat apa yang mba rasakan setekah menikah pada masa studi?
Jawaban :
Tau bagaimana cara mengurus anak dengan baik
Pertanyaan :
Apakah pasangan mba selalu memberikan motivasi belajar setiap hendak 
melakukan pembelajaran ?
Jawaban :
Ya, ada selalu, biar cepet-cepet lulus.
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A1

Narasumber : Eva Widuri

Topik Wawancara Tujuan Menikah dan Tingkat Kesiapan Belajar setelah       
menikah

Hari, tanggal : Senin, 22 Februari 2016

Tempat : Via Telpon

Pertayaan :

Apa alasannya mba memutuskan untuk menikah pada msa studi?

Jawaban :

Alasannya sih karena dari dulu aku kepengen nikah di umur 22 tahun mba biar 

kalau punya anak besok kita masih muda

Pertanyaan : 

Tanggapan orang tuanya mba bagaimana ketika memutuskan untuk menikah pada 

msa studi?

Jawaban :

Justru yang nyuruh nikah muda orang tua mba. Jadi awalnya itu aku cuma 

berencana aja buat nikah muda tetapi kemudia orang tua yang nyuruh buat nikah.

Pertanyaan :

Ada dukungan lain nggak mba yang diberikan orang tua selain itu?

Jawaban :

Dukungan lain gimana mba maksudnya?
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Pertanyaan :

Yaa mungkin dukungan materil, moril atau spiritual gitu mba?

Jawaban :

Oalah itu iya masih ada dukungan materil mba

Pertyanyaan :

Ketika memutuskan umtuk meikah pada masa studi, apakah gg ada rasa 

kekhawatiran terhadap studi mba nantinya, khusunya kesiapan elajar mba 

nantinya?

Jawaban :

Enggak khawatir sih mba, pinter-pinter nya kita aja buat bagi waktu

Pertanyaan :

Cara mba memenj waktunya itu seperti apa ya, agar keduanya tetap berjalan 

dengan seimbang?

Jawaban :

Caranya kita memposisikan diri mebagi kapasitas ebagai seorang pelajar dan 

sorang istri waktunya kuliah yaa kuliah, waktunya dirumah ya harus 

memposisikan diri sebagai istri, kalau waktu belajar diumah yaa carai waktu luang 

buat belajar.
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A1

Narasumber : Eva Widuri

Topik Wawancara      : Kesiapan Belajar

Hari, tanggal : Senin, 22 Februari 2016

Tempat : Via Telpon

Pertanyaan :

Pernah gg mba setelah menikah ada hambatan-hambatan yang membuat kesiapan 

belajar mba sedikit terganggu?

Jawaban :

Ya pasti ada mba , namanya suami istri harus saling memahami ketika ada 

kesamaan waktu , jadi apabila ada kegiatan suami dan waktu belajar maka suami 

mengalah mba. Dan suami pun memperioritaskan pendidikan ku dulu karna itu 

kesepakatan kita sejak awal sebelum menikah.

Pertanyaan :

Kalau boleh tau hamabatan-hambatan nya seperti apa yaa mba?

Jawaban :

Seperti pagi-pagi memberikan sarapan buat suami tetapi aku ada kuliah pagi dan 

saya harus berangkat kuliah, jadi saya nggak bisa menyiapkan sarapan buat suami

Pertanyaan :
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Kalau hambatan pas menerima pembalajaran pada saat kuliah ada mba?

Jawaban :

Kalau itu nggak ad amba

Petanyaan :

Hal yang membuat konsentrasi mba terganggu pada saat kuliah bisanya apa mba?

Jawaban :

Enggak ada sih mba mungkin kalau lgi laper aja jadi enggak fokus
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TRANSKIP WAWANCARA

Kode : SK1-A1

Narasumber : Eva Widuri

Topik Wawancara       : Perbandingan sebelum dan sesudah menikah

Hari, tanggal : Senin, 22 Februari 2016

Tempat : Via Telpon

Pertanyaan :

Bisa diceritaiin sedikit gg mba, dampak positif yang mba rasakan setelah menikah 

yang kaitannya dengan kesiapan belajar?

Jawaban :

Oh kalau itu ya aku semakin semangat untuk cepat lulus kuliah, biar bisa 

melaksanakan konsep berikutnya.

Pertanyaan :

Kalau dampak negatifnya ada nggak mba yang dirasakan?

Jawaban :

Negatifnya waktunya terasa kurang mba?

Pertanyaan :

Waktu apa ya mba?

Jawaban ;

Kan seharusnya waktunya buat keluarga tapi aku harus kuliah.
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Transkip niai informan Dya Purnam Sari
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Transkip Nilai Informan Mutia Amalina
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Buku Nikah Informan Dya Purnama Sari
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Buku Nikah Informan Mutia Amalina
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Buku Informan Latifah Mariani
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Buku Nikah Informan Maulidi Dhuha Mubarok


