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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyesuaian Diri

1. Makna Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri adalah suatu interaksi yang dilakukan secara terus-

menerus dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar kita.

Menurut Kartono, penyesuaian diri dapat diartikan sebagai usaha

manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan,

sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, depresi, kemarahan dan

emosi negatif yang tidak sesuai dengan diri sendiri bisa berkurang dan terkikis

dan sedikit demi sedikit akan menyesuaikan dengan diri sendiri.9 Sedangkan

menurut Amar sebagaimana yang dikutip oleh Engga Wahyu Nugraheni, bahwa

penyesuaian diri dapat diartikan secara luas, dan dapat berarti mengubah diri

sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga dapat mengubah lingkungan sesuai

keadaan (keinginan) diri.10

Menurut Semiun, penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan
respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu
berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan,
frustasi-frustasi, dan konflik-konflik batin serta menyelaraskan tuntutan-
tuntutan batin dengan tuntutan-tuntutan lingkungan sekitar.11

Dapat dikatakan bahwa penyesuaian diri ini merupakan reaksi seseorang

terhadap sesuatu hal yang dapat mengubah pola perilaku seseorang tersebut. Dari

9 Kartono K, Hygiene Mental (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 32.
10 Engga Wahyu Nugraheni, “Pengaruh Kemandirian Dan Penyesuaian Diri Terhadap

Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 3 Cepu” (Skripsi Sarjana, Fakultas Psikologi, UIN Maulana
Malik Ibrahim, Malang, 2017) h. 29.

11 Semiun Y, Kesehatan Mental 1; Pandangan Umum Mengenai Penyesuaian Diri Dan
Kesehatan Mental Serta Teori-teori Yang Terkait (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 308.
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pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri

adalah proses bagaimana seorang individu berusaha untuk mencapai

keseimbangan hidup terhadap keadaan yang ada di sekitarnya yang bertujuan

untuk mengubah perilaku individu tersebut.

2. Aspek-aspek Penyesuaian Diri

Menurut Schneiders, aspek-aspek penyesuaian diri antara lain yaitu

keharmonisan diri pribadi, kemampuan mengatasi ketegangan, konflik dan

frustasi, serta keharmonisan dengan lingkungan.12 Selain hal tersebut, Schneiders

juga mengungkapkan empat aspek penyesuaian diri, yaitu:13

a) Adaptasi (Adaptation)

Penyesuaian diri dipandang sebagai kemampuan seseorang dalam

beradaptasi.

b) Kesesuaian (Comformity)

Seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang baik bila

memenuhi kriteria sosial dan hati nuraninya.

c) Penguasaan (Mastery)

Orang mempunyai penyesuaian diri yang baik mempunyai kemampuan

membuat rencana dan mengorganisasikan suatu respon diri sehingga dapat

menyusun dan menanggapi segala masalah dengan efisien.

d) Individu yang Berbeda (Individual Variation)

12 Aulia Rahma, “Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Kemandirian Belajar
Siswa Kelas X SMA Excellent Al-Yasini Yang Tinggal Di Pondok Pesantren” (Skripsi Sarjana,
Fakultas Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), h. 16.

13 Engga Wahyu Nugraheni, op. cit., h. 37.
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Ada perbedaan individual pada perilaku dan responnya dalam

menanggapi suatu masalah.

Sedangkan menurut Mu’tadin, bahwa ada dua aspek penyesuaian diri

yaitu:14

a) Penyesuaian Pribadi

Kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai

hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya.

b) Penyesuaian Sosial

Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat

individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan ini

mencakup hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, keluarga,

sekolah, teman atau masyarakat luas secara umum.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri

Menurut Soeparwoto dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian

diri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:15

a) Faktor Internal

1) Motif, yaitu motif-motif sosial seperti motif hubungan, motif

beradaptasi dan motif mendominasi.

2) Konsep diri, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri,

baik dari aspek fisik, psikologis, sosial maupun aspek akademik.

Seseorang dengan konsep diri yang baik akan lebih memiliki

kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri yang menyenangkan

14 Aulia Rahma, op. cit., h. 17.
15 Fani Kumalasari & Latifah Nur Ahyani, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan

Penyesuaian Diri Remaja Di Panti Asuhan”, Psikologi Pitutur 1, no. 1 (Juni 2012): h. 23.
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dibandingkan seseorang dengan konsep diri yang rendah, pesimis

ataupun kurang yakin terhadap dirinya.

3) Persepsi, yaitu pengamatan dan penilaian seseorang terhadap objek,

peristiwa dan kehidupan, baik melalui proses kognisi maupun afeksi

untuk membentuk konsep tentang objek tertentu.

4) Sikap, yaitu kecenderungan seseorang untuk berperilaku positif atau

negatif.

5) Kepribadian, pada prinsipnya tipe kepribadian ekstrovert akan lebih

lentur dan dinamis, sehingga lebih mudah melakukan penyesuaian

diri dibandingkan tipe kepribadian introvert yang cenderung kaku

dan statis.

b) Faktor Eksternal

1) Keluarga, dimana dalam keluarga yang menjadi daktor utama adalah

pola asuh orang tua. Pola asuh yang demokratis dengan suasana

keterbukaan akan lebih memberikan peluang bagi seseorang untuk

melakukan proses penyesuaian diri secara efektif.

2) Prasangka sosial, dengan adanya kecenderungan sebagian

masyarakat yang menaruh prasangka terhadap seseorang, misalnya

memberi label negatif kepada seseorang seperti nakal, susah diatur,

suka berontak dan lain-lain, prasangka semacam inilah yang jelas

akan menjadi kendala dalam proses penyesuaian diri remaja.
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3) Hukum dan norma sosial, jika masyarakat benar-benar konsekuen

menegakkan hukum dan norma-norma yang belaku maka akan

mengembangkan remaja-remaja yang baik penyesuaian dirinya.

4. Pola-pola Penyesuaian Diri dalam Pernikahan

Ada banyak hal yang harus disesuaikan setelah menikah, seperti

hubungan seksual, masalah keuangan, agama, aktivitas sosial dan rekreasi,

hubungan dengan keluarga dari pasangan, hubungan dengan teman, dan cara

mengasuh anak. Dalam sebuah ikatan pernikahan tidak jarang terjadi konflik antar

pasangan suami istri, agar hal-hal yang seperti itu dapat disesuaikan maka

menurut Landis & Landis yang dikutip oleh Hepi Wahyuningsih terdapat

beberapa pola penyesuaian dalam pernikahan, yaitu:16

1) Pola Kompromi (Compromise)

Pada pola kompromi ini, konflik antara pasangan suami istri dengan

melakukan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Suami

istri berusaha untuk menyatukan pendapat. Melalui kesepakatan, pasangan suami

istri mampu meraih tingkat penyesuaian pernikahan yang tinggi yang kemudian

menumbuhkan rasa saling percaya dan rasa aman. Pada tingkat penyesuaian

pernikahan yang tinggi, baik pada suami maupun istri tidak merasa telah

melakukan pengorbanan yang besar dalam mencapai kesepakatan.

2) Pola Akomodasi (Accornmodate)

Pada pola ini, pasangan berada pada posisi yang saling bertolak

belakang, memiliki karakteristik yang bertolak belakang, tetapi sama-sama

16 Hepi Wahyuningsih, “Perkawinan: Arti Penting, Pola Dan Tipe Penyesuaian Antar
Pasangan,” Psikologi VII, no. 14 (2002): h. 21.
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menerima kenyataan bahwa ada perbedaan. Pasangan suami istri melakukan

akomodasi untuk mencapai keseimbangan dengan mentoleransi tingkah laku atau

hal-hal lain dari pasangannya yang berbeda dengannya. Selama proses akomodasi,

pasangan dapat melakukan diskusi untuk meraih cara pandang yang

menguntungkan kedua belah pihak.

3) Pola Permusuhan (Hostility)

Pada pola ini pasangan suami istri berusaha untuk tetap mempertahankan

pendapat masing-masing dengan segala cara. Pasangan rentan bertengkar dan cek-

cok mengenai berbagai hal yang berbeda. Pasangan suami istri tidak dapat

menyelesaikan perbedaan yang ada dengan cara yang memuaskan, sehingga

pernikahan diliputi oleh tekanan.

B. Konsep Nikah Di Masa Studi

1. Makna Nikah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (YME). Dengan demikian, pernikahan adalah suatu ikatan yang

didahului dengan akad dan merupakan ikatan yang sakral.17

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara

laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Dan pada

17 M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.
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dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin

dengan dasar keimanan.18

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sah menurut hukum dan agama

antara laki-laki dan perempuan yang kemudian hidup bersama dan membangun

suatu rumah tangga yang bahagia, serta melanjutkan keturunan. Dan dengan

adanya tali pernikahan ini tentunya suatu pasangan akan terhindar oleh zina dan

mampu menjaga ketentraman jiwa dan batin.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa
berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.19 Sedangkan menurut
Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunnatullah yang berlaku pada
semua makhluk Tuhan, hewan maupun tumbuhan.20

Menurut sebagian ulama hanafiah, nikah adalah akad yang memberi

faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar

(sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan

kenikmatan biologis. Sedangkan sebagian mazhab Maliki, berpendapat bahwa

nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang

dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.21

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu “nikah”, ada pula yang
mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan
perkataan zawaj.22 Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat
jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.23

18 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: Sumur, 1981), h.
7.

19 KE Prasanti, Perkawinan dan Hukum-hukumnya (Surabaya: IAIN Tulungagung, 2014),
h. 15.

20 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 10.
21 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

h. 4.
22 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,

1974), h. 79.
23 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 14, no.

2 (2016): h. 186.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu ungkapan perjanjian

atau akad antara perempuan dan laki-laki yang sah menurut hukum dan agama

yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan melanjutkan

keturunan dengan jalan yang halal.

2. Makna Masa Studi

Masa studi mahasiswa untuk program strata satu (S-1), masa studi

mahasiswa paling cepat ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun dan paling

lambat selama 14 semester atau 7 tahun.24 Begitu pula di kampus IAIN Kendari,

masa tempuh pendidikan untuk strata satu (S-1) paling lama 7 tahun (14

semester).25 Sedangkan studi yang berarti pengelompokan sejumlah mata

pelajaran yang sejenis atau memiliki ciri yang sama (mata pelajaran yang telah

berkorelasi satu dengan yang lain).26

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan dan kegiatan

akademik atau sejenisnya yang sesuai dengan rencana studi secara tertib dan

teratur menurut ketentuan yang berlaku.

3. Makna Nikah Di Masa Studi

Pernikahan di masa studi yang kerap terjadi pada kalangan mahasiswa ini

bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan, karena sebagaimana kita ketahui

bahwa di era sekarang ini telah banyak terjadi pernikahan di kalangan mahasiswa

24 M. Dahlan Yacub Al Barry, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya: Arkola, 2001), h.
416.

25 Husain Insawan, Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
(Revisi Kedua) (Kendari: IAIN Kendari, 2017), h. 102.

26 M. Dahlan Yacub Al Barry, op. cit., h. 662.
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yang notabenenya masih tercatat sebagai mahasiswa aktif disebuah perguruan

tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan sebenarnya dianggap sah

jika sudah mencapai usia 17 tahun ke atas. Sebagai mahasiswa yang usianya telah

mencapai bahkan melampaui 17 tahun, maka sudah bisa melangsungkan

pernikahan namun masih menyandang status sebagai mahasiswa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan di masa studi adalah

pernikahan atau ikatan sakral yang dilakukan oleh dua orang yang masih berstatus

sebagai mahasiswa aktif disebuah perguruan tinggi.

Meskipun berstatus sebagai mahasiswa, akan tetapi tidak ada larangan

untuk tetap melanjutkan kuliah dan mencari ilmu demi bekal di masa tua dan juga

bekal di akhira, dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT bagi yang

menuntut ilmu. Hal ini telah dijanjikan oleh Allah SWT, dalam firmannya dalam

surah Al-Mujadilah: 11.

         

Terjemahannya: “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan”.27

4. Dampak Nikah Di Masa Studi

Secara garis besar, dampak pernikahan yang dilakukan pada masa studi

atau masa perkuliahan tentu sangat besar, hal ini dibagi menjadi dua poin yaitu

27 Departemen Agama RI, op.cit., h. 543.
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bidang akademik dan bidang rumah tangga, penjabarannya yaitu sebagai

berikut:28

a) Dampak Prestasi Akademik

Prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah

laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan

tidak disebabkan proses pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar.

Perwujudan bentuk hasil proses belajar tersebut dapat berupa pemecahan
lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta pemecahan masalah
langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang
berstandar.29

Salah satu dampak yang sangat terasa dari pernikahan di masa studi

adalah dalam bidang studi dimana akan timbul dugaan bahwa mereka (para pelaku

pernikahan di masa studi) tidak mampu menyelesaikan perkuliahan dalam kurun

waktu empat tahun. Hal ini dikarenakan setelah kuliah mereka para pelaku

pernikahan di masa studi khususnya bagi perempuan, akan menghadapi fase

mengurus suami dan rumah tangga, fase kehamilan, fase melahirkan dan fase

mengurus anak. Dari fase-fase tersebut maka sudah pasti akan ada yang

mengharuskan untuk mengutamakan rumah tangga dahulu lalu kuliah atau bahkan

mengambil cuti kuliah, dan pelaku pernikahan di masa studi bagi laki-laki akan

diwajibkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya yang merupakan tanggung

jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang kemudian akan menomor duakan

kuliah.

28 Ahmad Fauzan, “Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah (Studi Pada Mahasiswa S1
UIN Raden Intan Lampung)” (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana UIN Raden Intan, Lampung
2017), h. 96.

29 A. Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 93.



22

Dampak lain yang juga sangat terasa adalah mereka para pelaku

pernikahan di masa studi akan kesulitan dalam membagi waktu untuk

mengerjakan tugas kuliah dan juga melaksanakan kewajiban rumah tangga secara

bersamaan dengan maksimal. Hal ini biasanya dianggap sebagai penghambat

perkuliahan pada khalayak ramai.30

b) Dampak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah keadaan yang sinergis antara suami
dan istri dengan terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima,
saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar
pasangan sehingga dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh
kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh
keefektifan dan kepuasan batin.31

Keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh terlaksananya hak

dan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta kondisi keluarga yang

nyaman serta jauh dari pertikaian.

C. Kriteria Kesiapan Menikah Menurut Perspektif Islam

Berbicara tentang kriteria kesiapan menikah maka akan berbicara juga

tentang rukun menikah. Sebagaimana diketahui bahwa kriteria adalah sesuatu

yang harus ada dalam suatu hal. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada

dalam sesuatu hal dan menjadi bagian dari hal tersebut. Sebagian dari rukun

pernikahan merupakan bagian dari kriteria pernikahan. Oleh karena itu kriteria

pernikahan mengacu pada rukunnya, atau kriteria pernikahan itu berkaitan dengan

keberadaan rukun nikah itu sendiri.32

30 Ahmad Fauzan, op. cit., h. 97.
31 Nyoman Riana Dewi & Hilda Sudhana, “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal

Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan,” Psikologi Udayana 1, no. 1 (2013): h. 24.
32 Yafie, “Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan Di

Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul,” Al-Ahwal 7, no. 2 (2014): h. 157.
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Menurut Kennedi sebagaimana yang dikutip oleh Diah Krisnatuti dan

Vivi Oktaviani menjelaskan bahwa sedikitnya ada enam karakteristik yang harus

terpenuhi sebelum melakukan pernikahan, yaitu mengetahui siapa dan bagaimana

keadaan pasangan sebelum melakukan pernikahan termasuk keadaan jasmani dan

rohani, setiap calon pengantin harus memiliki pengetahuan tentang pernikahan

dan berkeluarga termasuk di dalamnya suasana keluarga.33 Secara umum,

karakteristik kesiapan pernikahan menurut perspektif Islam adalah sebagai

berikut:34

a) Kesiapan Spiritual

Kesiapan spiritual ini adalah hal terpenting yang harus tersedia sebelum

melakukan pernikahan terutama bagi kaum laki-laki yang nantinya akan berperan

sebagai imam dalam sebuah rumah tangga.35

b) Kesiapan Ilmu

Yaitu kesiapan pemahaman tentang hukum-hukum fikih yang ada

hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti

khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah,

maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat

pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu ‘ain hukumnya bagi setiap

muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau

yang akan dilakukannya.

33 Diah Krisnatuti & Vivi Oktaviani, “Persepsi Dan Kesiapan Menikah Pada
Mahasiswa,” Ilmu Keluarga & Konsumen 4, no. 1 (Januari 2010): h. 30.

34 Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” Syariah dan Hukum
3, no. 2 (Desember 2011): h. 131.

35 Fitri Sari & Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya
Terhadap Usia Menikah,” Ilmu Keluarga & Konsumen 6, no. 3 (September 2013): h. 150.
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c) Kesiapan Materi

Dimaksudkan materi di sini sebenarnya ada dua macam yaitu materi

untuk mahar dan materi untuk menafkahi istri serta pemenuhan kebutuhan pokok

(al-hajat al-asasiyyah) seperti sandang, pangan dan papan yang menjadi suatu

kewajiban yang diberikan dalam kadar yang layak (bil ma’ruf).

d) Kesiapan Fisik

Yaitu mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan begitu

pula sebaliknya seorang istri mampu menjalankan tugasnya sebagai istri.

e) Kesiapan Mental

Yaitu kesiapan pasangan suami istri menghadapi kemungkinan-

kemungkinan masalah-masalah yang akan muncul setelah menikah. Selain itu,

pengontrolan emosi juga sangat penting dalam kehidupan berumah tangga.

D. Penyesuaian Diri Pada Pernikahan Mahasiswa

1. Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan

Pernikahan sebagai langkah pertama dalam membentuk keluarga, akan
berjalan dengan baik apabila terdapat kesesuaian antara kedua belah
pihak yaitu suami dan istri. 36

Menikah pada saat kuliah memanglah menjadi solusi untuk menghindari

zina. Namun kehidupan setelah menikah akan berbeda dengan kehidupan sebelum

menikah. Perbedaan akan terlihat dari keseharian, seperti akan merasa aman

dengan hubungan bersama pasangan yang sudah sah, dan yang lainnya adalah

kekhawatiran yang dirasakan dalam urusan kuliah seperti terbengkalainya kuliah

dan tugas-tugas perkuliahan. Hal inilah yang memerlukan penyesuaian diri,

36 Mustafa Fahmy, Penyesuaian Diri Lapangan Implementasi Dari Penyesuaian Diri
(Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 8.
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bagaimana seorang mahasiswa mengatur manajemen dirinya dalam melakukan

kewajiban sebagai seorang suami atau istri sekaligus sebagai mahasiswa juga.37

Menurut Lasswel, penyesuaian pernikahan berarti pasangan suami istri
belajar untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan, dan harapan untuk
tercapainya kebahagiaan dalam hubungan.38

Menurut De Genova & Rice sebagaimana yang dikutip oleh Glory

Nathalia Ngantung mengemukakan bahwa penyesuaian pernikahan mahasiswa

merupakan proses modifikasi, adaptasi, mengubah individu dan pola pasangan

dalam berperilaku dan berinteraksi untuk mencapai kepuasan maksimal dalam

hubungan pernikahan serta beradaptasi dengan dua kewajiban yaitu urusan rumah

tangga dan urusan perkuliahan.39

Menurut Laswell & Laswell sebagaimana yang dikutip oleh Hepi
Wahyuningsih menyatakan bahwa konsep penyesuaian pernikahan
mengandung dua pengertian yang tersirat yang harus ada dalam
pernikahan. Kedua pengertian tersebut adalah adanya hubungan
mutualisme (saling menguntungkan) antara pasangan suami istri dan
adanya dua individu yang saling belajar untuk mengakomodasi
kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pasangannya.40

Antar pasangan memang tidak sama persis dalam melakukan

penyesuaian diri dalam pernikahan. Setiap pasangan mempunyai cara tersendiri

37 Wulandari, “Manajemen Diri Mahasiswa Berstatus Menikah (Studi Kasus Mahasiswa
IAIN Salatiga Jurusan PAI Angkatan 2013)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu
Keguruan, IAIN Salatiga, Salatiga, 2017), h. 21.

38 Omega Nilam Bahana, “Penyesuaian Pernikahan Dengan Pasangan Dan Makna
Pernikahan Pada Perempuan Yang Dijodohkan” (Skripsi Sarjana, Fakultas Psikologi, Universitas
Sanata Dharma, Yogyakarta, 2015), h. 13.

39 Glory Nathalia Ngantung, “Penyesuaian Perkawinan Pada Mahasiswa Yang Menikah
Karena Hamil Di Luar Nikah” (Skripsi Sarjana, Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya
Wacana, Salatiga, 2012), h. 5.

40 Hepi Wahyuningsih, op. cit., h. 17.
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dalam melakukan penyesuaian diri  terhadap perbedaan yang terjadi dalam sebuah

pernikahan yang terjadi dengan melewati beberapa fase, seperti berikut: 41

a) Fase Bulan Madu

Merupakan fase yang paling indah karena masing-masing pihak berusaha

membahagiakan pasangannya. Pada fase ini para pasangan belum berupaya untuk

menonjolkan perbedaan, melainkan saling menutupi kelemahan masing-masing

dan mengabaikan adanya kekurangan pasangannya.

b) Fase Pengenalan Kenyataan

Hal-hal yang memerlukan penyesuaian dalam fase ini antara lain dalam

hal kebiasaan pasangan. Kebiasaan pasangan suami istri yang paling sering

muncul karena adanya faktor, seperti pasangan suami istri terkejut dengan

perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya, pasangan suami istri belum

terbiasa dengan perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya di awal

pernikahan, salah satu pasangan ingin merubah kebiasaan pasangannya, salah satu

pasangan menginginkan agar pasangannya dapat menerima kebiasaan-kebiasaan

serta menerima keadaan dirinya dengan apa adanya.

c) Fase Kritis Pernikahan

Fase ini adalah fase paling rawan yang mungkin akan mengancam

kehidupan rumah tangga setelah mengenal kenyataan yang sebenarnya dari

masing-masing pasangan. Fase kritis akan semakin meruncing ketika ada

keterlibatan keluarga dari salah satu pasangan. Hal ini akan berdampak karena

41 Cinde Anjani & Suryanto, Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal,” Insan
8, no. 3 (Desember 2006): h. 202.
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salah satu pasangan dihadapkan pada kebimbangan dan kedekatan emosional

antara keluarga atau suami/istrinya.

d) Fase Menerima Kenyataan

Suami istri menjalankan pernikahannya dengan cara-caranya sendiri atau

terdapat aturan yang harus disepakati kedua belah pihak. Semua dikembalikan

pada diri masing-masing dan tahu kapasitasnya dalam rumah tangga. Sehingga

kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik walaupun ada perbedaan di

tengah-tengah mereka. Pada fase ini, ada baiknya pasangan suami istri banyak

belajar dan berkaca pada pasangan-pasangan yang sudah berpengalaman.

e) Fase Kebahagiaan Sejati

Kebahagiaan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Perbedaan

bukanlah penghalang bagi pasangan untuk meniti tujuan jangka panjang dalam

pernikahan dan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ada juga keluarga yang

menjalani hidup rumah tangga apa adanya, artinya tidak menetap kebahagiaan

sebagai tujuan rumah tangga. Pada pasangan seperti ini, lebih melihat rumah

tangga sebagai amanah sehingga dijalaninya dengan apa adanya. Oleh karena itu

keluarga semacam ini tidak menentukan aturan-aturan yang ketat dalam rumah

tangganya.

2. Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan Dengan Peran Ganda

Menurut Michele & Louise sebagaimana yang dikutip oleh Ervin Nurul

Affrida dan Veronika Suprapti bahwa mahasiswa yang berstatus menikah disebut

berperan ganda. Adapun peran ganda mengacu pada konsep dualisme kultural

yaitu adanya konsep domestic sphere (lingkungan domestik) dan public sphere
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(lingkungan publik). Adanya keinginan mahasiswa dalam menjalankan peran

ganda tersebut dapat menimbulkan kecenderungan konflik peran yang tentunya

hal ini memerlukan penyesuaian terhadap pelakunya.42

Secara umum, dalam pernikahan mahasiswa di masa studi

memungkinkan banyak kendala yang akan dihadapi setelah menikah, mulai dari

manajemen diri, peran ganda sebagai mahasiswa sekaligus istri/ suami/ orang tua

hingga tugas dan tanggung jawab mengurus kuliah dan keluarga dalam satu

waktu.

Hambatan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa yang menikah pada

masa studi yaitu ketika menjalankan kewajibannya dengan menjalankan sistem

peran ganda yang menurut Prihanto & Lasmono dipengaruhi oleh faktor dari

dalam diri sendiri yaitu takut akan konsekuensi negatif dari kesuksesan yang

dicapainya, seperti perasaan takut anak dan suami tidak terurus. Sedangkan

menurut Yuarsi, faktor dari luarnya yaitu takut dianggap menyalahi kodrat, karena

masyarakat masih beranggapan bahwa tugas-tugas rumah tangga  dan pengasuhan

anak adalah tugas seorang istri dan tugas menafkahi adalah tugas suami, yang

walaupun mereka juga memiliki tanggung jawab sebagai mahasiswa yang harus

menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan.43

Pada kenyataannya peran ganda yang dijalankan oleh mahasiswa setelah

menikah memberikan konsekuensi yang berat bagi mahasiswa itu sendiri, dimana

42 Ervin Nurul Affrida & Veronika Suprapti, “Makna Pencapaian Prestasi Belajar Pada
Mahasiswa Program Pascasarjana Dengan Peran Ganda,” Psikologi Dan Kesehatan Mental 2,
no. 1 (Januari 2017): h. 24.

43 Peni Septiana Surahmad, “Penyesuaian Sosial Peran Ganda Mahasiswi Pasca
Menikah” (Skripsi Sarjana, Fakultas, Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,
2016), h. 3.
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pada satu sisi mengharuskan dirinya menjalankan tugasnya untuk menuntut ilmu

yang dia tempuh sedangkan di sisi lain mengharuskan dirinya untuk

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri/suami. Peran ganda ini merupakan

jalan yang harus ditempuh jika mahasiswa ingin tetap menjalankan perannya

sebagai istri/suami dan menjalankan perannya sebagai mahasiswa aktif. Namun,

tak jarang pula para mahasiswa mengambil cuti kuliah untuk lebih

memprioritaskan kewajibannya sebagai istri/suami dibanding kewajibannya

sebagai mahasiswa.

3. Faktor-faktor Pendukung Penyesuaian Diri Mahasiswa Yang Telah

Menikah

Terdapat berbagai macam faktor yang mendukung keberhasilan pasangan

suami melakukan penyesuaian pernikahan, diantaranya:44

a) Setiap pasangan suami istri menginginkan kebahagiaan dalam

perkawinan serta menjaga hubungan baik dalam keluarga terutama anak-

anak mereka.

b) Kesediaan masing-masing pasangan untuk saling memberi dan menerima

cinta dengan memberikan perhatian-perhatian kecil, berusaha

meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga.

c) Pasangan lebih menanamkan rasa toleransi, kerukunan, menghormati,

menghargai serta memahami pada masing-masing pasangan.

d) Pasangan menerapkan sikap saling terbuka diantara mengenai hal-hal

sekecil apapun terutama menyangkut anak-anak.

44 Cinde Anjani & Suryanto, op. cit., h. 203.
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e) Selalu menanamkan rasa cinta.

Adapun faktor-faktor yang mendukung penyesuaian diri mahasiswa

dalam suatu pernikahan adalah sebagai berikut:45

a) Dukungan sosial (social support) yang diperoleh dari orang-orang

terdekat seperti keluarga, teman dan sahabat.

b) Kemampuan hubungan interpersonal yang baik.

c) Kematangan dari masing-masing individu.

d) Komitmen terhadap pernikahan.

e) Pengetahuan dan cara pandang terhadap pernikahan.

4. Faktor-faktor Penghambat Penyesuaian Diri Mahasiswa Yang Telah

Menikah

Beberapa faktor yang menghambat penyesuaian pernikahan yaitu sebagai

berikut:46

a) Tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan pasangan.

b) Egoisme yang kadang timbul dalam suatu hubungan.

c) Pembagian tugas.

Adapun faktor-faktor yang mendukung penyesuaian diri dalam suatu

pernikahan adalah sebagai berikut:47

a) Pola asuh orang tua yang permissif.

b) Tinggal bersama keluarga suami/istri pada saat belum memiliki

kematangan secara emosi.

45 Nur Ummi Fatayati, “Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan (Studi Kasus Pada Istri
Yang Menikah Muda Di Sumenep)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h. 94.

46 Cinde Anjani & Suryanto, op. cit., h. 204.
47 Nur Ummi Fatayati, op. cit., h. 95.
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c) Pembagian waktu dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri dan

kewajiban sebagai mahasiswa.

d) Cara pandang masyarakat terhadap pernikahan mahasiswa di masa

kuliah.

E. Penelitian Relevan

Peneliti merasa perlu untuk mencantumkan kajian relevan agar penelitian

yang akan dilakukan dapat diketahui apakah penelitian ini pernah dilakukan

sebelumnya atau tidak, oleh karena itu dibutuhkan kajian relevansi yang tidak

jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka diperoleh relevansi

dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzan, penelitian skripsi tahun 2017 dengan judul “Dampak

Pernikahan Pada Masa Kuliah (Studi Pada Mahasiswa S1 UIN Raden Intan

Lampung)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan,

menunjukkan bahwa faktor atau alasan yang mendorong seorang mahasiswa

untuk menikah pada masa kuliah adalah pertama, untuk menghindari fitnah

pacaran dan zina sekitar 50%, kedua, merasa sudah siap menikah 30%, dan

ketiga, dorongan orang tua dan keluarga 20%. Dampak yang timbul dari

pernikahan pada masa kuliah pada prestasi akademik adalah adanya

kekhawatiran tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun.

Sedangkan dampak pada keharmonisan rumah tangga, mereka lebih semangat

dalam menjalani kehidupan. Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah jika

penelitian dari Ahmad Fauzan membahas tentang faktor yang mendorong

mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah dan memfokuskan bagaimana
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dampak pernikahan pada masa kuliah, maka berbeda halnya dengan

penelitian ini, dimana pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana

pola penyesuaian diri mahasiswa yang menikah pada masa studi, baik

penyesuaian diri bersama pasangan, keluarga, lingkungan tempat tinggal,

maupun lingkungan kampus.

2. Diah Krisnatuti & Vivi Oktaviani, Jurnal Ilmu Keluarga & Konsummen, Vol.

4 No. 1, penelitian tahun 2010 dengan judul “Persepsi Dan Kesiapan

Menikah Pada Mahasiswa”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah

Krisnatuti dan Vivi Oktaviani, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang

pernikahan berhubungan signifikan dengan usia, jenis kelamin, dan prestasi

akademik. Persepsi tentang pernikahan berhubungan signifikan dengan

jumlah saudara dan kebiasaan berdiskusi. Persepsi tentang pernikahan

dipengaruhi oleh jumlah saudara, diskusi pernikahan dengan teman, dan

pacar. Kesiapan menikah berhubungan signifikan dengan frekuensi

memperoleh informasi tentang pernikahan. Sementara itu, kesiapan

pernikahan dipengaruhi oleh usia, jumlah penyakit yang diderita, dan cara

untuk mengelolah rumah tangga. Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah

jika penelitian Diah Krisnatuti & Vivi Oktaviani membahas tentang persepsi,

hubungan yang signifikan dengan pernikahan dan kesiapan menikah, maka

berbeda halnya dengan penelitian ini, dimana pada penelitian ini lebih

memfokuskan kesiapan diri mahasiswa menikah terhadap kewajiban-

kewajiban yang dihadapi setelah menikah.
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3. Fitri Sari & Euis Sunarti, Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 6 No. 3,

penelitian tahun 2013 dengan judul “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda

Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”. Dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh Fitri Sari dan Euis Sunarti, menunjukkan bahwa adanya

perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan. Kesiapan

menikah paling penting bagi laki-laki adalah kesiapan finansial dan bagi

perempuan adalah kesiapan emosi. Usia ideal menikah menurut laki-laki 26,3

tahun dan perempuan 23,9 tahun. Usia ingin menikah laki-laki 26,1 tahun dan

perempuan 24,2 tahun. Dari hasil uji regresi yang dilakukan Fitri Sari dan

Euis Sunarti menunjukkan bahwa kesiapan menikah memengaruhi usia

menikah. Peningkatan kemampuan empati dan kesiapan finansial

menyebabkan penambahan usia menikah. Sementara itu, peningkatan

kesiapan usia, seksual, dan kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap

penurunan usia menikah. Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah jika

penelitian Fitri Sari & Euis Sunarti membahas tentang kesiapan menikah

yang lebih ditekankan pada usia dan pengaruhnya terhadap usia menikah

maka berbeda halnya dengan penelitian ini, yang membahas kesiapan

menikah pada mahasiswa tidak pada faktor usia tetapi melihat pada faktor

psikologis mahasiswa yang menikah pada masa studi.

4. Peni Septiana Surahmad, penelitian skripsi tahun 2016 dengan judul

“Penyesuaian Sosial Peran Ganda Mahasiswi Pasca Menikah”. Dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh Peni Septiana Surahmad, menunjukkan bahwa

mahasiswi yang sudah menikah memiliki peran baru yang antara lain sebagai
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ibu rumah tangga, istri sekaligus menantu, dan menjadi warga masyarakat

secara penuh. Penyesuaian sosial peran ganda yang sudah terbentuk terlihat

pada mahasiswi yang sudah menikah yang hanya tinggal dengan suami, hal

ini dikarenakan mahasiswi tersebut sudah menyadari adanya tuntutan dari

lingkungan sosial yang harus dipenuhi. Letak perbedaan dalam penelitian ini

adalah jika penelitian Peni Septiana Surahmad membahas tentang peran

ganda yang dilakukan oleh seorang mahasiswi yaitu sebagai ibu rumah

tangga, istri sekaligus menantu, dan menjadi warga masyarakat secara penuh,

maka berbeda halnya dengan penelitian ini, yang tidak hanya membahas

peran ganda pada mahasiswi tetapi juga membahas peran ganda pada

mahasiswa yaitu sebagai kepala rumah tangga, suami sekaligus menantu, dan

menjadi warga masyarakat secara penuh yang tentunya mampu melaksanakan

kewajiban-kewajiban dari setiap posisi yang didudukinya.

5. Wulandari, penelitian skripsi tahun 2017 dengan judul “Manajemen Diri

Mahasiswa Berstatus Menikah (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Salatiga

Jurusan PAI Angkatan 2013)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh

Wulandari, menunjukkan bahwa manajemen diri yang baik pada mahasiswa

yang berstatus menikah menunjukkan mahasiswa dapat membentuk karakter

diri yaitu disiplin dan bekerja dengan totalitas dalam mengerjakan tugas

gandanya, sebaliknya manajemen diri yang kurang baik seperti

ketergantungan pada orang lain, suka bolos dan tidak sepenuhnya dalam

mengemban kedua tugasnya maka akan membentuk karakter diri lemah.

Masalah yang dihadapi mahasiswa berstatus menikah adalah kendala
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ekonomi diatasi dengan mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi

kehidupan keluarganya, manajemen waktu untuk mengkoordinir urusan

rumah tangga maupun kuliah dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat, kesulitan

belajar karena keterbatasan waktu untuk belajar diatasi dengan mencari waktu

luang untuk belajar dengan konsentrasi, mengerjakan tugas di malam hari

atau terkadang bergantian dengan suami untuk menjaga anak. Letak

perbedaan dalam penelitian ini adalah jika penelitian Wulandari membahas

tentang pengaturan waktu mahasiswa antara urusan rumah tangga dan urusan

kuliah, maka berbeda halnya dengan penelitian ini, yang juga membahas

tentang penyesuaian diri mahasiswa di lingkungan sosial atau di lingkungan

tempat tinggalnya, bagaimana hubungannya dengan teman-temannya atau

dosen-dosennya, atau tetangga-tetangganya setelah menikah dan harus

menjalankan dua kewajiban dalam satu waktu.


