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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad (ikatan) antara seorang calon mempelai pria

dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan  dan kesukaan kedua belah pihak,

yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah

ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga

satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam

rumah tangga (Slamet Abidin & Aminudin, dalam Hasan, 2011). Abu Zahrah

(dalam Hasan, 2011) mengemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang

menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, masing-masing

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.

Sedangkan menurut Calhoun, Light dan Keller (dalam Noviyanti, 2002),

pernikahan dapat didefinisikan sebagai pengenalan sosial antara dua atau lebih

orang yang terlibat dalam hak dan kewajiban secara seksual dan ekonomi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpukan bahwa pernikahan adalah

suatu ikatan antara pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan yang mana

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara seksual dan ekonomi yang

harus dipenuhi.
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B. Stres

1. Pengertian Stres

Menurut Selye (dalam Hawari, 2001), stres adalah respon tubuh yang

sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntutan beban atasnya. Clonninger (dalam

Safaria & Saputra, 2009) mengemukakan stres adalah keadaan yang membuat

tegang yang terjadi ketika seseorang mendapatkan masalah atau tantangan dan

belum mempunyai jalan keluarnya atau banyak pikiran yang mengganggu

seseorang terhadap sesuatu yang dilakukannya. Davis dan Newstrom (dalam

Amin & Al-Fandi, 2007) mengatakan bahwa stres adalah suatu kondisi

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik

seseorang.

Menurut Agus (dalam Amin & Al-Fandi, 2007) stres merupakan kondisi

dinamis di mana individu dikonfrontir dengan kesempatan pembatas atau

tuntutan yang berhubungan dengan apa yang diinginkan dan hasilnya dirasakan

menjadi tidak menentu serta penting. Sedangkan menurut Lazarus (dalam Amin

& Al-Fandi, 2007) stres adalah hubungan khusus antara seseorang dengan

lingkungannya yang dianggap melampaui kemampuan dan membahayakan

kesejahteraannya.

Beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut, dapat diartikan bahwa

stres adalah kondisi seseorang dengan rasa tegang dan cemas, takut dan khawatir

yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan
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kemampuan manusia antara keinginan dan kenyataan sehingga mempengaruhi

kondisi fisik maupun psikis (mental) individu.

2. Faktor Penyebab Stres

Amin & Al-Fandi (2007) membagi faktor penyebab munculnya stres

secara umum menjadi dua bagian yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan faktor yang muncul dalam diri

seseorang, dapat berupa kualitas akhlak atau kepribadian dan

kondisi emosi seseorang, perilaku, kebiasaan dan sebagainya.

Selain itu, kondisi emosi seseorang sangat berpengaruh terhadap

munculnya gangguan jiwa stres. Emosi diartikan sebagai setiap

kegiatan pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yakni faktor penyebab stres yang berasal dari luar

diri seseorang. Faktor eksternal ini berupa cobaan atau ujian yang

datang dalam kehidupan manusia seperti tertimpa musibah, bahaya

kelaparan, kekurangan harta, perubahan hidup yang drastis dan

tuntutan hidup yang terlalu besar, kemampuan berkomunikasi yang

minim dan lain-lain. Hawari (dalam Amin & Al-Fandi, 2007)

dengan cukup sistematis membagi jenis-jenis penyebab munculnya

stress (stressor) psikososial sebagai berikut:
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1) Perkawinan

Berbagai masalah perkawinan merupakan sumber stres

yang dialami seseorang, misalnya pertengkaran,

perpisahan, pencurian, kematian, salah satu dari pasangan

tidak setia, dan lain-lain.

2) Problem Orangtua

Permasalahan yang dihadapi orang tua, misalnya tidak

mempunyai anak, kebanyakan anak, anak sakit, hubungan

yang tidak baik dengan mertua, ipar, besan, dan lain

sebagainya.

3) Hubungan Interpersonal

Gangguan ini dapat berupa hubungan dengan kawan dekat

yang mengalami konflik, konflik dengan kekasih, konflik

antara atasan dengan bawahan, dan lain-lain.

4) Pekerjaan

Masalah pekerjaan merupakan sumber stres yang

menduduki urutan kedua setelah perkawinan, banyak orang

menderita depresi dan kecemasan karena masalah

pekerjaan. Misalnya pekerjaan terlalu banyak, pekerjaan

tidak cocok, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, pensiun,

pemutusan kerja (PHK), dan lain-lain.
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5) Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan yang buruk besar pengaruhnya bagi

kesehatan seseorang, misalnya soal perumahan, pindah

tempat tinggal, penggusuran, hidup dalam lingkungan yang

rawan (kriminalitas) dan lain-lain.

6) Keuangan (kondisi sosial ekonomi)

Masalah keuangan yang tidak sehat misalnya pendapatan

jauh lebih rendah dari pengeluaran, kebangkrutan usaha,

soal warisan, dan sebagainya.

7) Hukum

Keterlibatan seseorang dalam masalah hukum dapat

menjadi sumber stres, misalnya tuntutan hukuman, penjara,

pengadilan, dan lain-lain.

8) Perkembangan

Masalah perkembangan baik fisik maupun mental

seseorang misalnya masa remaja, masa dewasa,

menopause, lanjut usia, dan lain-lain.

9) Penyakit Fisik atau Cedera

Sumber stres yang dapat menimbulkan kecemasan dan

depresi di sini adalah kecelakaan, aborsi, dan lain-lain.
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10) Faktor Keluarga

Adapun yang dimaksud di sini adalah faktor stres yang

dialami anak-anak yang disebabkan kondisi keluarga yang

tidak baik.

Mohamed (2005) mengemukakan faktor penyebab stres sebagai berikut:

a. Kekecewaaan

Kekecewaan terjadi apabila suatu motif atau keinginan tidak dapat

dicapai atau tidak dapat dipuaskan. Suatu pengalaman yang

mengecewakan seseorang jika terjadi berulang kali akan menyebabkan

stres. Lima bentuk kekecewaan yang dapat menyebabkan stres yaitu

keterlambatan, kekurangan sumber, kegagalan, kehilangan, dan

kesepian.

b. Konflik

Konflik terjadi apabila dua atau lebih keinginan tidak terpenuhi

sehingga dapat menyebabkan stres.

c. Masalah keluarga

Kurangnya interaksi antara ahli keluarga dan perceraian orang tua

dapat mengakibatkan stres.

d. Tekanan sosial

Faktor ini adalah hasil interaksi individu dengan lingkungannya.

Kesulitan seperti penyesuaian di lingkungan baru, sekolah atau tempat

kerja dapat menyebabkan stres.
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e. Tempat kerja

Stres kebanyakan muncul dari tempat kerja. Hal ini telah menjadi satu

aspek penting dalam pengurusan organisasi karena stres secara

langsung atau tidak langsung sapat menjejaskan produktivitas sebuah

perusahaan.

3. Gejala-Gejala Stres

Davis dan Nelson (dalam Amin & Al-Fandi, 2007) mengelompokkan

indikasi gejala-gejala stres sebagai berikut:

a. Perasaan (feelling) yang meliputi:

1) Merasa khawatir, cemas, atau gelisah (feelling exinxious);

2) Merasa ketakutan atau ciut hati (feelling scared);

3) Merasa mudah marah (feelling irritable);

4) Merasa suka murung (feelling moody);

5) Merasa tidak mampu (feelling of anability cope).

b. Pikiran (thought) hal ini meliputi:

1) Penghargaan atas diri yang rendah (low self esteem);

2) Takut gagal (fear of failure);

3) Tidak mampu berkonsentrasi (anability to concentrate);

4) Cemas akan masa depan (worring about the future);

5) Mudah lupa (forgetfullnes);

6) Emosi tidak stabil (emosional instability)
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c. Perilaku (behaviour) yang meliputi:

1) Kesulitan berkomunikasi (stuttering and other speech dificulties);

2) Sulit bekerjasama (uncooperative activity);

3) Tidak mampu rileks (unability to relax);

4) Menangis tanpa alasan yang jelas (criying for no apparent reason);

5) Mudah terkejut (starting easily);

6) Kehilangan nafsu atau selera makan berlebihan (losing appitate or

overeating).

d. Tubuh (phisice) hal ini meliputi:

1) Berkeringat (presperation/sweaty);

2) Jantung berdebar-debar (uncreased heart beat);

3) Mudah letih (terning easly);

4) Mempunyai persoalan dengan tidur (sleeping problem);

5) Diare/ketidaksanggupan mencerna (diaerhe/indisgestion);

6) Sakit kepala (headaches);

7) Leher sakit atau punggung agak turun (pain in the neck and or

lower back);

4. Tingkatan Stres

Dr. Robert J. Van Amberg (dalam Hawari, 2001) membagi tingkatan atau

tahapan stres menjadi 6 (enam) tahapan:

a. Stres tingkat pertama (stres sangat ringan)
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Tahapan ini merupakan tahapan stres yang paling ringan, dengan

gejala seperti:

1) Semangat bekerja besar, berlebihan (over acting).

2) Penglihatan tajam tidak sebagaimana mestinya.

3) Energi dan gugup berlebihan, kemampuan menyelesaikan

pekerjaan lebih daripada biasanya.

4) Merasa senang dengan pekerjaan itu dan semakin bersemangat,

namun tanpa disadari energi tubuh semakin habis.

b. Stres tingkat kedua (stres ringan)

1) Merasa letih sewaktu pagi, yang seharusnya merasa segar.

2) Merasa lelah sesudah makan siang.

3) Lekas merasa capek menjelang sore hari.

4) Sering mengeluh lambung atau perut tidak nyaman.

5) Detakan jantung lebih keras dari biasanya.

6) Otot-otot punggung dan tengkuk terasa tegang.

7) Tidak bisa santai.

c. Stres tingkat ketiga (stres sangat sedang)

1) Gangguan usus lebih terasa (sakit usus, mulas, sering ingin ke

belakang).

2) Otot-otot terasa lebih tegang.

3) Gangguan tidur (sukar tidur, sering bangun malam dan sukar tidur

kembali, atau bangun terlalu pagi).
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4) Badan terasa oyong, rasa-rasa mau pingsan (tidak sampai jatuh

pingsan).

d. Stres tingkat keempat (stres sedang)

1) Untuk bisa bertahan sepanjang hari terasa sulit.

2) Keadaan-keadaan yang semula menyenangkan kini terasa sulit.

3) Kehilangan kemampuan untuk menanggapi situasi, pergaulan

sosial, dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya terasa berat.

4) Tidur semakin sukar, mimpi-mimpi menegangkan dan sering kali

terbangun dini hari.

5) Perasaan negativistik.

6) Kemampuan berkonsentrasi menurun tajam.

7) Perasaan takut yang tidak dapat dijelaskan dan tidak mengerti

sebabnya.

e. Stres tingkat kelima (stres berat)

1) Keletihan yang mendalam.

2) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana saja terasa kurang

mampu.

3) Gangguan sistem pencernaan (sakit maag dan usus), sering buang

air, sukar buang air besar atau sebaliknya feses encer dan sering ke

belakang.

4) Perasaan takut yang semakin menjadi, mirip panik.
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f. Stres tingkat keenam (stres sangat berat/klimaks)

1) Debaran jantung terasa amat keras, hal ini disebabkan zat adrenalin

yang dikeluarkan karena stres tersebut cukup tinggi dalam

peredaran darah.

2) Nafas sesak, megap-megap.

3) Badan gemetar tubuh dingin, keringat bercucuran.

4) Tenaga untuk hal-hal yang ringan sekalipun tidak kuasa lagi,

pingsan atau colaps.

C. Mahasiswa dengan Part Time Study

Pollard, Newton dan Hillage (2012) secara umum mendefinisikan part time

sebagai kata yang digunakan untuk mengambarkan penetapan di mana mahasiswa

tidak belajar sepenuh waktu. Sedangkan mahasiswa part time study didefinisikan

sebagai mereka yang tidak mendapat kriteria untuk mahasiswa sepenuh waktu dan

belajar rata-rata kurang dari 21 jam per minggu.

Menurut Abdullah dan Dan (2011) part time study adalah istilah pada orang yang

sudah bekerja menggunakan sebagian waktunya untuk belajar secara reguler ataupun

non-reguler dengan waktu yang dapat dipilih seperti pada sore hari ataupun pada pagi

hari bahkan pada akhir minggu terutama untuk menyesuaikan waktu antara belajar

dan bekerja.
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan part time study adalah kegiatan

belajar yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang sudah bekerja yang

menggunakan separuh waktunya pada akhir minggu.

D. Kerangka Berpikir

Perguruan Tinggi  merupakan lingkungan yang sering kali menuntut mahasiswa

menyeimbangkan berbagai peran dan tugas yang harus dilakukan (Lessard dalam

Mahfar dkk, 2007). Stres dapat dialami oleh mahasiswa part time study di Perguruan

Tinggi (Sahari dkk, 2012), di mana part time study adalah kegiatan belajar yang

biasanya dilakukan oleh individu yang sudah bekerja menggunakan separuh

waktunya pada akhir minggu.

Part time study terjadi bila individu yang bekerja dalam status menikah dan

belum menikah menggunakan separuh waktunya pada akhir minggu. Di mana

individu dituntut untuk melakukan dua peran sekaligus dengan menyesuaikan antara

waktu belajar dengan pekerjaan (Abdullah & Dan, 2011).

Menurut Davis dan Newstrom (dalam Amin & Al-Fandi, 2007), stres adalah

suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi fisik

seseorang. Seseorang yang dikatakan stres menurut Davis dan Newstrom (dalam

Amin & Al-Fandi, 2007) yakni dapat dilihat dari aspek perasaan, pikiran, perilaku

dan tubuh.

Penting untuk mengetahui tentang stres yang dialami oleh mahasiswa karena

dalam penelitian yang dilakukan oleh Deckro dkk (dalam Mustafa dkk, 2009)
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menunjukkan bahwa stres dapat memberi kesan pada pencapaian akademis,

kekecewaan, kesehatan fisik dan ide untuk bunuh diri. Kesan negatif dari stres

tersebut akan menghalangi mahasiswa dari mencapai sasaran yang diinginkan.

Mahasiswa part time study dituntut untuk melakukan berbagai peran yang dapat

mengakibatkan stres. Abdullah dan Dan (2011) mengatakan bahwa part time study

adalah sebuah tantangan dan dapat menciptakan kesulitan bagi mahasiswa yang

bekerja dan menghadapi tuntutan dari peran multifungsi seperti pekerjaan, keluarga

dan studi sehingga menyebabkan frustasi dan stres.

Mahasiswa yang bekerja dan belum menikah mengalami kesulitan membagi

waktu antara hal pribadi dengan kuliah dan tempat kerja. Hasil wawancara yang telah

dilakukan pada mahasiswa yang bekerja dan belum menikah mengalami stres karena

menghadapi masalah mengatur waktu yang disebabkan jadwal harian yang padat

antara hal pribadi dengan perannya di tempat kerja dan di tempat kuliah.

Sedangkan mahasiswa yang bekerja dan menikah memiliki peran ganda yaitu

sebagai ibu atau ayah, suami atau istri dan mahasiswa di mana mahasiswa perlu

menjalani tanggung jawab yang lebih berbanding mahasiswa yang belum menikah.

Jika tidak terpenuhi akan terjadi work family conflict (Asri, 2011), yaitu bentuk

konflik peran antara tuntutan dari pekerjaan dan keluarga yang dapat mengakibatkan

stres dan ketidakpuasan (Triaryati, 2003).

Banyaknya peran multifungsi yang dihadapi oleh mahasiswa part time study

tersebut menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam membagi waktu sehingga

menyebabkan stres. Menurut Mustafa dkk (2009), kesulitan membagi waktu
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merupakan faktor utama yang menyumbang terjadinya stres pada mahasiswa. Hal ini

disebabkan mahasiswa terlalu memikirkan semua pekerjaan dalam satu waktu

sehingga tidak dapat mengatur waktu dengan baik dan mencampuradukkan masalah

pribadi dengan pelajaran. Selain itu, menurut Sahari, dkk (2012) mahasiswa yang

memiliki banyak komitmen dan tanggung jawab dapat menyebabkan stres.

Adapun tingkat stres dibagi menjadi enam tahapan yaitu stres sangat ringan, stres

ringan, stres sangat sedang, stres sedang, stres berat dan stres sangat berat (klimaks).

Berdasarkan pemahaman konseptual yang telah diuraikan di atas, maka dapat

digambarkan kerangka berfikir seperti berikut :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir

E. Hipotesis

Part Time Study

Menikah + Bekerja Belum Menikah +
Bekerja

Stres

1. Stres Sangat
Ringan

2. Stres Ringan
3. Stres Sangat

Sedang
4. Stres Sedang
5. Stres Berat
6. Stres Sangat Berat

(Klimaks)
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E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan pada

penelitian ini yaitu ada perbedaan tingkat stres mahasiswa part time study yang

menikah dan belum menikah.


