
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia sepanjang rentang hidupnya, yaitu sejak dilahirkan 

hingga usia lanjut, terdapat tuntutan-tuntutan atau harapan-harapan masyarakat 

yang harus dikuasai oleh setiap orang (Harvighurst dalam Hurlock, 1994), dimana 

terdapat harapan sosial untuk setiap tahap perkembangan. Pada tahap ini setiap 

kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai ketrampilan tertentu 

yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui pada berbagai usia 

sepanjang rentang kehidupan. Lebih lanjut (Harvighurst dalam Monks, 1992) 

mengatakan bahwa salah satu harapan masyarakat yang harus dikuasai oleh setiap 

orang dewasa adalah mencari pasangan hidup. Hal ini biasanya dimulai dengan 

berkenalan dengan lawan jenis hingga kemudian berpacaran dan akhirnya 

melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun pada kenyataannya orang yang sudah 

menikah seringkali timbul berbagai permasalahan apalagi menikah disaat masih 

kuliah akan lebih mudah timbul permasalahan-permasalahan baru, karena selain 

memikirkan keluarga juga harus memikirkan studinya.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang ingin melanjutkan 

pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Faktor pertama karena gengsi, artinya 

apabila mereka kuliah dan mendapatkan gelar kesarjanaan mereka akan 

dipandang “keren” oleh orang lain dan akan mendapatkan status sosial yang tinggi 

dalam masyarakat. Faktor kedua adalah karena ilmu itu sendiri, seseorang ingin 
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menuntut ilmu di perguruan tinggi karena ingin mendapatkan ilmu yang sebanyak 

banyaknya. Faktor ketiga adalah karena dorongan ingin mendapatkan pekerjaan 

dan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki 

gelar.(Priyatno, 2001). 

Belajar di perguruan tinggi tidak sama dengan belajar ditinggkat SLTA 

maupun SLTP dimana belajar di perguruan tinggi mahasiswa bebas diperbolehkan 

untuk menikah. Hasil polling dari Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak 

Dan Remaja Indonesia (Sahara Indonesia) menyimpulkan bahwa 44,8 persen 

mahasiswa dan remaja Bandung telah menikah dan memiliki prestasi belajar yang 

bervariasi. (Pikiran Rakyat, 2004). Di Sulawesi Tenggara, pada tahun 2000 lalu, 

jumlah remaja yang menikah di usia dini mencapai 29,9 % (Badan Pusat 

Kesehatan, 2002). Sementara di Jakarta, pada tahun 1999 saja, hasil penelitian Dr. 

Boyke Dian Nugraha terhadap remaja yang datang ke Klinik Pasutri miliknya 

menunjukkan bahwa 18 persen diantara mereka adalah pasangan muda. Survey 

BKKBN (2003), menunjukkan bahwa jumlah remaja putri berusia 15 tahun yang 

menikah mencapai 7,5 persen dari seluruh jumlah remaja Indonesia yang ada saat 

ini (www.pikas.bkkbn.go.id, 2004). Umumnya karena alasan kebiasaan / adat 

setempat. Di beberapa daerah, masih ada anggapan bahwa semakin muda seorang 

remaja putri ‘berhasil’ dikawinkan oleh orang tuanya, berarti ia berkualitas karena 

mempunyai "nilai jual" yang tinggi. Namun tidak tertutup kemungkinan, juga 

karena alasan ekonomi. Biro Pusat Statistik (BPS). Menurut data tersebut 

pernikahan dini pada remaja perempuan masih berlanjut hingga dewasa ini 

dengan persentase: 46,5% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 21,5% 
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sebelum mencapai usia 16 tahun. Sejumlah perempuan ini tidak kuasa menolak 

desakan orang tuanya untuk segera menikah, sekalipun diantara mereka belum 

mengalami menstruasi, tetapi karena faktor ekonomi, mereka harus 

dinikahkan.(www.jurnalperempuan.com, 2007) 

 Mahasiswa yang sudah  menikah seringkali harus  mengatur waktu antara 

tanggung jawab dalam keluarga dan tanggung jawab akan pendidikan. Hal ini 

dikarenakan seorang mahasiswa yang telah menikah harus mampu membagi 

waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga dan waktu untuk pendidikan. Dari 

sinilah muncul berbagai masalah yang menyebabkan konflik pada dirinya antara 

waktu untuk keluarga dan waktu untuk menyelesaikan studinya, sehingga hal 

tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar. Setelah menikah permasalah-

permasalah baru akan muncul, diantaranya bagaimana memahami pasangan hidup 

baru, bagaimana jika hamil dan melahirkan, bagaimana mendidik anak, 

bagaimana mencari rumah, apakah ikut mertua atau cari kontrakan, bagaimana 

bersikap kepada mertua, tetangga dan lain-lain, apalagi masih harus memikirkan 

pelajaran. Permasalahan yang timbul karena seseorang menikah ketika kuliah 

dapat berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Hal-hal inilah yang dapat 

mempengaruhi tingkat prestasi belajar pada mahasiswa yang telah menikah. 

Banyak mahasiswa yang telah menikah mempunyai prestasi balajar yang baik hal 

ini karena memiliki manajemen waktu dan dukungan sosial yang baik pula dari 

keluarga maupun pasangan hidup dan tidak sedikit pula mahasiswa yang telah 

menikah mempunyai prestasi belajar yang kurang baik, hal ini dangat dipengaruhi 

oleh manajemen waktu dan dukungan sosial dari pasangan hidup maupun 
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keluarganya. Seperti halnya yang terjadi pada mahasiswa di Bandung, dari 44,8% 

mahasiswa yang telah menikah 5% memiliki prestasi balajar yang baik, hal 

tersebut dipengaruhi oleh dukungan dari pasangan hidup dan keluarganya (Pikiran 

Rakyat, 2004). Di Yogyakarta jumlah seluruh mahasiswa yang telah menikah baik 

di Universitas negeri maupun swasta keseluruhannya berjumlah 25.374 

mahasiswa dan 13% memiliki prestasi belajar yang baik, hal itu dikarenakan 

adanya dukungan sosial yang dari keluarganya (http://asia.geocities.com ).  

Kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan pengaturan waktu pada mahasiswa 

yang telah menikah sangat berpengaruh terhadap prestasi belajarnya, dari 87 

mahasiswa yang telah menikah di Semarang 42 diantaranya memiliki prestasi 

belajar yang rendah (Kompas, 25 Februari 2008 ). Buletin Studia Edisi 068/Tahun 

ke-2, memberitakan 8 dari 10 mahasiswa yang telah menikah memiliki prestasi 

belajar yang rendah bahkan 3 diantaranya memutuskan untuk tidak meneruskan 

kuliahnya karena harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, 

rendahnya prestasi belajar dikarenakan setelah menikah timbul permasalahan-

permasalahan baru dan mereka belum begitu siap dengan pemasalahan tersebut. 

 Menurut Crow dan Crow (1986) perstasi belajar seseorang dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu Pertama, faktor organisme, yakini faktor yang berhubungan 

dengan kesehatan dan fungsi alat indra individu; Kedua faktor psikologis, yakni 

aktivitas yang memberikan informasi pada individu untuk belajar dan berprestasi; 

Ketiga faktor lingkungan suasana dalam keluarga dan suasana di sekolah yang 

mempengaruhi secara psikologis terhadap proses individu secara keseluruhan. 

Nawawi (1991), yang mengatakan prestasi belajar adalah tingkatan keberhasilan 

4 



 

 

mahasiswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu. Menurut Winkel (1987) belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai 

suatu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perbedaan dalam pengetahuan dan pemahaman.

 Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung 

secara wajar, kesulitan belajar tidak selamanya disebabkan faktor inteligensi yang 

rendah, akan tetapi juga disebabkan faktor non inteligensi faktor tersebut 

diantaranya menajemen waktu dan dukungan sosial baik dari keluarga maupun 

pasangan hidup. Proses belajar perlu adanya manajemen waktu yang tepat yakni 

perlu adanya manajemen waktu belajar yang efektif, dimana prinsip utama dari 

manajemen waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk 

kegiatan-kegiatan yang meliputi: waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja dan 

kegiatan sosial maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai (Cristantie, 1997). 

Manajemen waktu adalah mengelola diri sendiri. Sisi menarik disini 

adalah ketika kemampuan yang kita perlukan untuk mengatur aktivitas akademis 

sama dengan kemampuan yang diperlukan untuk mengatur diri sendiri. Yakni, 

kemampuan merencanakan, mendelegasikan, mengatur, dan mengontrol. 

Soeharsono (dalam Irianto,1990) mengemukakan bahwa waktu manusia sehari-

hari dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu; waktu bekerja, waktu pemeliharaan 

diri dan waktu luang,waktu bekerja adalah waktu yang digunakan manusia untuk 

mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan untuk remaja, 

waktu kerja dapat diidentikan dengan waktu belajar di sekolah. Waktu 
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pemeliharaan diri adalah waktu untuk merawat diri agar dapat hidup dengan 

penampilan yang layak. Waktu luang adalah waktu di luar aktivitas bekerja atau 

belajar maupun pemeliharaan diri. Iman Mulyana (2004) memberikan pengertian 

manajemen waktu  yaitu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengawasan produktivitas waktu. Menurut Taylor Dkk, (1997) Manajemen 

waktu adalah seperangkat kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu secara efektif dan efisien dalam lingkungan yang berubah.  

Pengelolaan waktu membutuhkan pendekatan manajemen risiko terhadap 

keputusan yang diambil. Banyak mahasiswa merasa kesulitan ketika harus 

berhadapan dengan suatu pilihan. Walaupun pada akhirnya ia menghindar dengan 

segala alasan. Untuk hal positif, banyak diantara mahasiswa mengorbankan waktu 

akademisnya untuk menjadi panitia suksesi suatu acara. Selain itu, banyak pula 

mahasiswa rela cuti kuliah demi kerja sampingan (part timer) dengan tujuan 

mendapatkan kompensasi setimpal. Ada juga mahasiswa yang sibuk berorganisasi 

dengan alasan untuk memperkaya pengalaman dan menambah wawasan. Tetapi 

banyak pula mahasiswa yang menghabiskan waktu untuk hal negatif. Seperti 

bergaul dan bercengkrama seharian penuh dengan sesama koleganya, bergadang 

di malam hari, dan bermain game. Hal tersebut merupakan realitas dinamika 

kehidupan mahasiswa yang tak bisa dipungkiri. 

Peranan manajemen waktu sangat diperlukan dalam kegiatan belajar, 

karena  menejemen waktu merupakan salah satu faktor intern yang mempengaruhi 

belajar. Manajemen waktu yang baik merupakan motor penggerak dan pendorong 

bagi individu  untuk belajar, sehingga di dalam belajar individu  akan lebih 
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bersemangat dan tidak lekas bosan dengan materi pelajaran yang dipelajari dan 

seiring dengan hal itu dapat meningkatkan perstasi belajar. 

Selain manajemen waktu yang efektif prestasi belajar dipengaruhi adanya 

dukungan sosial. Dukungan sosial dari pasangan hidup, keluarga dan masyarakat 

bisa meningkatkan prestasi belajar, dukungan sosial tersebut berupa pemberian 

hiburan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang akan diterima seseorang dari 

orang lain atau kelompoknya (Cobb, 1987). Dukungan sosial juga dapat diperoleh 

dengan pemberian semangat, kepercayaan, keyakinan, kesempatan untuk 

bercerita, meminta pertimbangan, bantuan maupun nasehat guna mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. 

Individu membutuhkan dukungan sosial untuk berbagai persoalan yang 

dihadapinya. Menurut Gottlieb (dalam Smet, 1994) dukungan sosial terdiri dari 

informasi atau nasehat verbal atau non verbal. Bantuan nyata yang diberikan 

karena keakraban dengan seseorang atau didapat karena kehadiran orang lain 

dapat mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi penerima. Thoist 

(1986) menyatakan dukungan sosial bersumber dari orang-orang tredekat yang 

memiliki hubungan yang berarti bagi individu. Menurut Fusiler (Heniati, 2002) 

dukungan sosial dapat menimbulkan penyesuaian yang baik dalam perkembangan 

kepribadian individu. 

Dukungan sosial bisa didapatkan dari berbagai sumber. Menurut 

Goldberger dan Bernitz (Sukinah, 1999) dukungan sosial bersumber antara lain: 

orangtua, saudara kandung, anak-anak, kerabat, pasangan hidup, sahabat, rekan 

kerja, atau juga dari tetangga. Dukungan tersebut biasanya diinginkan dari orang-
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orang yang signifikan seperti keluarga, saudara, guru, dan teman, dimana 

memiliki derajat keterlibatan yang erat. Dukungan sosial merupakan pemberian 

hiburan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diterima seseorang dari orang 

lain atau kelompoknya. Individu yang menerima dukungan sosial juga tergantung 

pada susunan dan struktur jaringan sosial, bagaimana hubungan mereka dalam 

keluarga dan masyarakat. Hubungan ini dapat bervariasi dalam kuantitas dan 

kualitas, sehingga faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap perstasi 

belajar mahasiswa. 

Dengan dukungan sosial dari pasangan hidup, keluarga dan masyarakat  

yang tinggi diharapkan individu dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. 

Selain itu individu diharapkan mempunyai manajemen waktu yang baik dan 

didasari pemikiran bahwa dengan membiasakan diri mendahulukan melakukan 

hal-hal yang lebih penting akan memberi dampak terhadap perkembangan pribadi, 

kehidupan sosial dan perstasi belajarnya. Sebagai mahasiswa yang telah menikah 

diperlukan manajemen waktu dan dukungan sosial yang baik yang dapat 

menimbulkan motivasi untuk berprestasi lebih baik lagi. Tetapi kenyataannya 

mahasiswa yang telah menikah kurang mendapatkan dukungan, baik dukungan 

dari keluarga maupun lingkungannya untuk menyelesaikan perkuliahannya 

sehingga perkuliahannya kurang diperhatikan dan lebih memfokuskan pada 

keluarganya dan pasangan hidupnya. Karena kurangnya dukungan sosial maka 

berpengaruh juga terhadap manajemen waktunya, apabila manajemen waktu tidak 

teratur, maka aktifitas yang akan dilakukan kurang terarah dan kurang optimal,  

sehingga prestasi belajanya menurun. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam keterkaitan antara menejemen waktu dan dukungan sosisal 

dengan prestasi belajar pada mahasiswa yang telah menikah. Dengan 

permasalahan di atas, penulis memperoleh rumusan permasalahan yaitu apakah 

ada hubungan antara menejemen waktu dan dukungan sosial dengan prestasi 

belajar pada mahasiswa yang telah menikah?. Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti mengambil judul penelitian ”Hubungan Antara Menejemen Waktu dan 

Dukungan Sosial dengan Prestasi Belajar pada Mahasiswa yang Telah Menikah”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara menejemen waktu dan dukungan sosial dengan prestasi 

belajar pada mahasiswa yang telah menikah. 

2. Hubungan antara menejemen waktu dan prestasi belajar pada mahasiswa 

yang telah menikah. 

3. Hubungan antara dukungan sosial dengan prestasi belajar pada mahasiswa 

yang telah menikah. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penalitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:   

1. Bagi subjek, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sejauhmana 

keterkaitan menejemen waktu dan dukungan sosial dengan prestasi belajar 

pada mahasiswa yang telah menikah, sehingga dapat di jadikan masukan 
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dalam lehidupan sehari-hari untuk dapat melakukan perubahan kearah 

yang lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi balajarnya selama masa 

perkuliahan. 

2. Bagi pasangan hidup dan keluarga, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dalam rangka pemberian  dukungan untuk  

meningkatkan prestasi belajar pada subjek. 

3. Bagi mahasiswa yang belum menikah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang manajemen waktu dan kondisi prestasi 

belajar serta dukungan sosial yang diperlukan pada mahasiswa yang sudah 

menikah, sehingga dapat di jadikan masukan dan bahan pertimbangan 

apabila ingin menikah ketika masih kuliah. 

4. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai perbandingan dalam metode 

yang digunakan maupun hasil penelitiannya untuk melakukan penelitian 

dengan tema yang sama.  
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