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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya semua yang ada di dunia ini diciptakan dengan

berpasang-pasangan oleh Allah SWT, termasuk juga manusia. Allah menciptakan

laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan yang tentunya tidak terlepas dari

kehendak-Nya, jadi tidak ada alasan untuk tidak saling mengenal. Dari perkenalan

ini biasanya menimbulkan rasa untuk saling mengisi kekosongan, saling

melengkapi, dan juga menimbulkan rasa untuk saling memiliki dan hidup

bersama, seperti firman Allah dalam surah Az-Zariyat: 49.

          

Terjemahannya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat akan kebesaran Allah”.1

Manusia diciptakan berpasang-pasangan yang lambat laun akan

membentuk suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdapat beberapa orang.

Komunitas ini disebut keluarga, yang dimana komunitas kecil ini terbentuk

melalui ikatan resmi yang sah menurut Undang-undang dan sah menurut Agama,

ikatan tersebut biasanya disebut ikatan pernikahan. Pernikahan ini bukan semata-

mata sebuah ikatan yang terjadi begitu saja namun tentunya sebuah pernikahan

diawali dengan niat yang ikhlas, karena pernikahan merupakan suatu perintah dari

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lintas Media, 2002),
h. 756.
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Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada hamba-hamba yang mampu untuk

melakukannya. Dan sebelum melakukan pernikahan tentunya setiap calon

mempelai baik mempelai wanita maupun mempelai pria harus mengetahui

terlebih dahulu tujuan dari suatu pernikahan agar ikatan pernikahan itu tidak

terkesan hanya sebagai suatu ikatan saja yang bisa mengurangi nilai kesucian

suatu pernikahan karena pernikahan adalah sesuatu ikatan yang sakral.2

Secara umum, suatu pernikahan dapat dilangsungkan dengan melihat

kesiapan umur yang jika dilihat dari segi Undang-undang yang ada, menurut pasal

7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas

usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan

pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.3

Selain dapat dilihat dari kesiapan umur, hal lain yang harus disiapkan

sebelum melangsungkan pernikahan adalah kesiapan spiritual, mental, fisik,

psikologis, kematangan pola pikir, dan finansial bagi setiap individu yang akan

melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya kesiapan-

kesiapan tersebut maka akan mempermudah pasangan muda dalam membangun

dan membina rumah tangga. Namun jika kesiapan tersebut tidak terpenuhi maka

akan rentan mengalami masalah dan keresahan rumah tangga.

Pada dasarnya pernikahan di usia muda yang banyak terjadi di

kalangan mahasiswa, secara emosional hanya didasari oleh rasa cinta tanpa

2 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53.3 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab 1,Pasal 7, h. 2.
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kesiapan mental dan materi yang cukup sehingga setelah menikah para mahasiswa

yang memutuskan menikah di masa studi akan mendapatkan sejumlah

konsekuensi negatif dari pernikahannya, yaitu berupa tekanan seperti kesedihan,

kebingungan, ketidaknyamanan, ataupun penyesalan yang akan mengakibatkan

keretakan terhadap rumah tangga yang telah mereka bangun dan pada akhirnya

akan mengambil keputusan untuk melakukan perceraian.4 Dari perceraian ini

tentu saja tidak hanya merugikan kedua pihak (suami dan istri) tetapi juga akan

merugikan anak-anaknya (jika sudah punya anak). Hal ini bisa terjadi karena

kedua mempelai yang masih berstatus mahasiswa masih terbilang muda dan

masih belum cukup dewasa dalam menangani masalah-masalah yang mungkin

timbul dalam suatu rumah tangga.

Dalam agama setiap orang sangat dianjurkan untuk segera

melangsungkan suatu pernikahan jika sudah dianggap mampu baik secara lahir

maupun batin. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nur: 32

sebagai berikut:

                   
      

Terjemahannya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-
hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka
miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan

4 Fajar Tri Utami, “Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda,” Psikologi
Islami 1, no.1 (2015): h. 11.
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karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha
Mengetahui.”5

Namun jika masih dianggap belum mampu untuk melakukannya, maka dianjurkan

melakukan ibadah yang dipandang mampu meredam gejolak nafsu yaitu dengan

melakukan ibadah puasa, karena dengan berpuasa akan menurunkan tekanan

biologis atau seksualitas dalam diri seseorang, dan juga puasa itu merupakan

bentuk pencegahan dari perbuatan maksiat.6

Pada prinsipnya, pernikahan ini mengharuskan setiap calon suami istri

harus matang jiwa dan raganya. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan

suatu pernikahan, yaitu agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut

merupakan anak yang sehat dalam artian para orang tua mampu mendidik dan

menafkahi anak-anaknya dengan baik. Pada hakikatnya, pernikahan bukanlah

hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis saja,

tetapi pernikahan juga bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang

menuntut pelaku pernikahan untuk mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan

masalah dalam pernikahan. Pasangan suami istri harus menjalani proses

kehidupan yang berorientasi pada kesuksesan bersama pasangan baik dunia

maupun akhirat.

Tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk mematuhi

perintah agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Jakarta Timur: Maghfirah
Pustaka, 2006), h. 354.

6 Hairi, “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura
(Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)” (Skripsi Sarjana, Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), h. 2.
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Sejahtera dalam artian terciptanya ketenangan lahir dan batin, yang dipengaruhi

karena terpenuhinya kebutuhan hidup dan batinnya, sehingga menghasilkan

kebahagiaan yaitu kasih sayang sesame anggota keluarga. 7

Dewasa ini, banyak pernikahan yang terjadi di kalangan mahasiswa.

Jika dilihat dari kesiapan umur, mahasiswa yang notabenenya telah berusia antara

18 tahun sampai 23 tahun memang telah memenuhi syarat secara hukum untuk

menikah. Namun demikian dengan umur yang masih terbilang muda itu secara

umum mahasiswa masih belum memiliki kematangan pikiran untuk membangun

sebuah rumah tangga, belum lagi dengan kesiapan finansial, karena pada

umumnya dengan status sebagai mahasiswa belum dapat mencukupi kebutuhan

sendiri, apalagi untuk menghadapi sebuah pernikahan. Kalau pun sebuah

pernikahan terjadi disaat status masih sebagai mahasiswa maka tidak terlepas dari

asumsi-asumsi negatif dari masyarakat. Akan tetapi selain dari asumsi negatif

tersebut, terdapat pula asumsi-asumsi positif yang lebih mengarah kepada

penyempurnaan agama seseorang ketika melakukan pernikahan atas nama Allah

SWT. Dalam ajaran agama Islam, menikah adalah satu-satunya jalan yang halal

untuk menyalurkan dahaga nafsu syahwati antara laki-laki dan perempuan, dalam

artian pernikahan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk

menjalin cinta kasih di antara mereka berdua. Lain halnya dalam kehidupan Barat,

dimana dalam kehidupan barat menganggap pernikahan sebagai momok yang

akan mengungkung setiap individu dalam kehidupannya. Islam tidak ingin

pengikutnya terus menerus bergelimang dosa yang selalu mengikuti nafsu

7 Fuad Mohd. Fachruddin, Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, 1991), h. 10.
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birahinya seperti kehidupan di Barat tersebut, namun ia memberikan solusi yang

sangat mulia, suci, dan agung yakni dengan adanya pernikahan.

Pernikahan tersebut merupakan cara untuk memperbanyak keturunan

manusia, dan merupakan faktor utama dalam rangka mempertahankan suatu

ikatan keutuhan dan eksistensi manusia di muka bumi sampai suatu saat ketika

Allah SWT menghancurkan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di atasnya.8

Nikah merupakan masalah gampang tapi sulit, dan sulit tapi gampang.9

Perihal nikah di kalangan mahasiswa bukanlah suatu hal yang baru

untuk diperbincangkan. Perihal ini sangat sering diangkat dalam berbagai seminar

dan diskusi. Bahkan juga sering diperbincangkan oleh media massa, baik media

elektronik maupun media cetak. Sampai saat ini, semakin sering kita dengar

fenomena nikah di usia muda ini tidak hanya pada kalangan masyarakat

tradisional tetapi sekarang telah merambah ke pelajar dan mahasiswa, contohnya

di kalangan sebagian mahasiswa IAIN Kendari khususnya mahasiswa di Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah menjadi pelaku pernikahan pada masa

studi.

Sebagaimana data yang telah didapatkan mengenai mahasiswa-

mahasiswa yang telah melangsungkan pernikahan di masa studi dan sampai

sekarang masih terhitung sebagai mahasiswa aktif di IAIN Kendari Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah:

8 Abdullah Nashih Ulwan, Mengapa Anda Belum Menikah Juga, Inilah Solusinya
(Bandung: Dar As-Salam-Kairo, 2007), h. 18.9 Ibid., h. 5.
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Tabel 1.1 Perkiraan Jumlah Mahasiswa
Yang Telah Menikah

Tahun
Perkiraan Jumlah

Mahasiswa Yang Telah
Menikah

2016 1

2017 1

2018 10

Sumber:Kasubbag Akademik FUAD

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya

tahun maka pernikahan di masa studi pada kalangan mahasiswa terkhusus

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah maka semakin meningkat pula tingkat

pernikahan yang terjadi. Terlihat pada tahun 2018, pernikahan pada mahasiswa

sangat meningkat pesat dari tahun 2016 dan tahun 2017. Hal ini lah yang tentu

saja bisa menimbulkan banyak pertanyaan dan tentunya menarik untuk dikaji.

Menurut salah satu informan, sejumlah alasan mahasiswa yang

menikah pada masa studi selain karena telah bertemu dengan jodohnya, juga

untuk menghindari zina dan melaksanakan ibadah agar mendapatkan ridha Allah

SWT. Mereka mau melaksanakan pernikahan pada masa studi meskipun jika

dilihat dalam sehari-hari kedua mempelai masih berstatus sebagai mahasiswa dan

usia masih terbilang muda.10

Bukan masalah jika seseorang memutuskan untuk melakukan

pernikahan di masa studi, akan tetapi pada kenyataannya setiap rumah tangga

tidak lepas dari berbagai macam masalah dan melihat kondisi para pelaku nikah

10 AN, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari, Wawancara
oleh penulis di Ranomeeto, 10 Desember 2018 Pukul 09.15 WITA.
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muda yang notabenenya adalah mahasiswa dikhawatirkan akan kesulitan dalam

menyelesaikan masalahnya dan belum lagi untuk pembagian waktunya dalam

mengurus rumah tangga (kewajiban istri) dan menafkahi keluarga (kewajiban

suami)  dengan kewajiban keduanya sebagai seorang mahasiswa. Tentu saja akan

terjadi kesulitan, belum lagi jika pasangan ini dikaruniai buah hati yang pastinya

harus diurus, dididik dan dibesarkan bersama. Hal ini akan menambah kesulitan

dan meningkatkan stres dalam pribadi pelaku nikah muda. Selain meningkatkan

stres, hal seperti ini juga bisa memicu terjadinya keretakan, terlebih ketika

pasangan muda-mudi ini saling mengharapkan dalam menangani urusan rumah

tangga.11

Bagi mahasiswa IAIN Kendari khususnya mahasiswa Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah melangsungkan pernikahan dimasa studi rupanya

bukanlah masalah dan mengenai perkara asumsi negatif masyarakat tidak menjadi

penghambat bagi mahasiswa untuk melangsungkan pernikahan karena tujuan

mereka hanya satu yaitu melangsungkan pernikahan demi mendapatkan ridho

Allah SWT dan membangun keluarga yang sakinah.

Pada nyatanya, mahasiswa yang telah melakukan pernikahan pada

masa studi tidak selalu berjalan dengan baik, sebagaimana penuturan salah

seorang informan, ia mengatakan bahwa dirinya harus mengambil cuti kuliah di

tengah-tengah berjalannya semester dikarenakan sedang mengandung dan

merasakan mual dan ngidam yang tidak tertahankan yang membuatnya merasa

11 G. Wade Rowatt, dkk, Bila Suami Istri Bekerja (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 13.
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lemas.12 Hal ini tentunya akan berdampak pada keadaan akademik dari informan

tersebut.

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut alasan-alasan,

tantangan, dan hambatan mahasiswa yang telah menikah. Dimana yang menjadi

subjek penelitiannya adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

karena di fakultas ini pelaku pernikahan di masa studi paling meningkat di tahun

2018 dan rentan waktu pelaksanaannya pun tidak jauh berbeda.

B. Rumusan Masalah

Adapun judul skripsi ini adalah “Pola Penyesuaian Diri Mahasiswa

Yang Telah Menikah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab

Dan Dakwah IAIN Kendari)”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penyesuaian diri mahasiswa yang telah menikah terhadap

tugas-tugas kuliahnya?

2. Apa faktor-faktor pendukung penyesuaian diri mahasiswa yang telah

menikah?

3. Apa faktor-faktor penghambat penyesuaian diri mahasiswa yang telah

menikah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan

penelitian adalah sebagai berikut:

12 AN, op. cit.,



10

1. Untuk mengetahui pola penyesuaian diri mahasiswa yang telah menikah

terhadapa tugas-tugas kuliahnya.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung penyesuaian diri mahasiswa yang

telah menikah.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyesuaian diri mahasiswa

yang telah menikah.

2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian

ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari

terkhusus mahasiswa program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam

sebagai bahan ajar dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan

pernikahan.

2. Memberikan sumbangan ilmiah kepada Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat (LPPM) guna untuk memberikan pengetahuan

kepada mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kendari terkait pernikahan pada

masa studi.

3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang

berhubungan dengan penyesuaian diri mahasiswa yang telah menikah

serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
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b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu tentang penyesuaian diri mahasiswa

yang telah menikah.

2. Bagi mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan di masa kuliah dan

menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan pernikahan di masa

kuliah.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami makna

pada judul penelitian ini maka penulis mendefinisikan beberapa istilah dalam

judul ini sebagai berikut:

1. Pola penyesuaian diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang

diwujudkan oleh informan-informan dalam mewujudkan kesimbangan dan

rasa nyaman dalam suatu hubungan pernikahannya dimana informan-

informan tersebut telah menyandang status sebagai suami/istri dan juga

sebagai mahasiswa.

2. Pernikahan mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu

ikatan sakral yang dilakukan oleh dua individu yang masih berstatus sebagai

mahasiswa aktif S1 di suatu perguruan tinggi.


