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ABSTRAK 
 
 

Hampir di semua perguruan tinggi terdapat sejumlah mahasiswa yang sudah 
menikah. Para mahasiswa yang memutuskan menjalani kehidupan pernikahan di 
sela masa studi tentunya juga harus siap menghadapi munculnya berbagai macam 
konsekuensi. Sebagai seorang istri sekaligus seorang mahasiswi, masalah yang 
muncul dapat berkaitan dengan suami atau keluarga. Kesulitan dalam menjalankan 
peran sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak dan sekaligus sebagai seorang 
mahasiswi pun dapat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan perannya sebagai 
mahasiswi dan dapat mempengaruhi konsentrasi belajarnya maupun semangat 
belajar dalam mengerjakan tugas-tugas kuliahnya sehingga dapat mempengaruhi 
prestasi belajar mahasiswi tersebut. 

Dalam penelitian ini diajukan dua fokus penelitian, yaitu: pertama, 
bagaimana mahasiswi yang menikah di tengah masa kuliah memandang sebuah 
pernikahan berkaitan dengan realitas yang sedang dijalaninya sekarang? Kedua, 
bagaimana mahasiswi yang menikah di tengah masa kuliah menjalankan perannya 
sebagai seorang istri dan sebagai mahasiswi dalam kehidupan berkeluarganya 
terutama dalam menghadapi masalah yang muncul? 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan pemikiran sosiologis, antara 
lain: teori peran, teori pilihan rasional dan penyesuaian diri dalam perkawinan. Tipe 
penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 
paradigma definisi sosial. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Airlangga 
Surabaya. 
 Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa responden merasa 
kesulitan menjalankan peran barunya sebagai istri di awal pernikahan, meskipun 
adapula informan yang tidak merasa kesulitan dalam menjalankan peran sebagai 
istri karena adanya kesiapan yang matang. Para informan memandang sebuah 
pernikahan adalah ideal jika masing-masing peran dalam rumah tangga seperti 
seorang istri dan seorang suami dapat berfungsi dengan maksimal. Namun 
kenyataannya, meskipun mengetahui tugas dan kewajiban seorang istri, para 
informan tidak bisa melakukan semua tugas tersebut sehingga merasa belum 
maksimal dalam menjalankan peran sebagai seorang istri. Sedangkan dalam 
menjalankan peran sebagai mahasiswi, beberapa informan mengaku kesulitan untuk 
selalu aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan karena sulit membagi waktu 
antara keluarga dan kuliah. Informan lainnya mengaku tidak ada kesulitan dalam 
menjalankan peran sebagai mahasiswi karena mereka tetap bisa mengikuti kegiatan 
perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas kuliah meskipun mereka menikah. 
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