
 

 

Pedoman Wawancara  Motivasi Kuliah Mahasiswa Yang Sudah Menikah dan 

Implikasinya Terhadap Perilaku Belajar Studi Kasus Mahasiswa Program Beasiswa 

Guru Madin Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 

Instrumen wawancara  

a. Kaprodi PAI 

1. Bagaimana gambaran secara umum kondisi mahasiswa semester 6 & 8 program 

beasiswa guru Madrasah Diniyah ? 

2. Berapa jumlah mahasiswa yang sudah menikah baik sejak awal pendaftaran 

maupun yang menikah pada masa studi perkuliahan ? 

3. Bagaimana prestasi dan keaktifan mahasiswa yang sudah menikah ? 

b. Dosen pengampu di semester 6 & 8 program beasiswa guru Madin 

1. Bagaimana gambaran umum mahasiswa disemester 6 & 8 program beasiswa guru 

madin dalam mengikuti perkuliahan yang diampu? 

2. Adakah kendala yang dihadapi dalam mengajar kelas tersebut ? 

3. Bagaimana keaktifan mahasiswa yang sudah menikah dalam mengikuti 

perkuliahan ? 

4. Bagaimana keaktifan mahasiswa yang sudah menikah dalam pengumpulan tugas 

yang diberikan ? 

5. Bagaimana perstasi belajar mahasiswa yang sudah menikah ? 

6. Adakah kendala dalam menghadapi mahasiswa yang sudah menikah ? 

7. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ? 

 

 



 

 

c. Mahasiswa semester 6 & 8 program beasiswa guru madin yang sudah menikah  

1. Apa motivasi anda masuk diperguruan tinggi ? 

2. Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk diperguruan tinggi ? 

3. Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 

4. Bagaimana prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 

5. Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan & mengumpulkan tugas ? 

6. Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 

7. Bagaimana cara anda menbagi waktu antara kewajiban kuliah dan kewajiban 

keluarga ? 

8. Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 

9. Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 

10. Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ? 

11. Apa kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa berjalan dengan baik dan 

sukses ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode   : 01/w/20-07/2018 

Nama Informan : Evin Fatma Fidiyanti 

Tanggal   : 20 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Keinginan untuk melanjutkan pendidikan, karena pendidikan 

sangat penting dalam prinsip keluarga kami serta dukungan 
penuh dari suami dan keluarga besar 

Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 
tinggi ? 

Informan Mereka sangat bangga dan mendukung penuh pilihan saya 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Niat kuliah memang dari diri saya sendiri tentunya sangat 

antusias dan semangat dalam mengikuti perkuliahan 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Menurut saya cukup memuaskan, karena saya merasa 

sungguh-sungguh dalam kegiatan yang ada 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Saya termasuk orang yang bertanggung jawab jadi saya pasti 

mengerjakan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Kendala alhamdulillah tidak terlalu dominan, bisa diatasi 

dengan baik 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Karena suami dan keluarga mendukung penuh jadi bila saat 

ada kegiatan perkuliahan maka mereka sangat mengerti 
dengan kegiatan itu 

Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Tidak sama sekali 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan   
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Kendala saat anak butuh perhatian dan tidak mau ditinggal 

oleh saya 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Tentunya dengan komunikasi dengan baik dengan suami dan 

keluarga serta pandai membagi waktu antara pendidikan, 
pekerjaan dan keluarga. Menjaga kepercayaan yang 
diamanatkan kepada saya 

Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 
menyelesaikan kuliah ? 



 

 

Informan  Sangat berpengaruh, yaitu memberikan semangat 
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Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Yang utama saya masuk kuliah karena menuntut ilmu selagi 

masih diberi kesempatan dan kekuatan, apalagi basicnya 
agama. karena sebenarnya saya sudah sarjana tapi jurusan 
bahasa Inggris 

Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 
tinggi ? 

Informan Sangat mendukung, apalagi basic perguruan tinggi yang saya 
pilih berbasic Islam 

Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Sebisa mungkin saya mengikuti perkuliahan dengan sungguh-

sungguh dan tidak ijin kecuali benar-benar ada kepentingan 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Alhamdulillah prestasi yang saya peroleh dan nilai yang 

diberikan dosen kepada saya sangat bagus dan saya akan 
berusaha mendapatkan nilai cumloud pada kelulusan nanti 

Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 
mengumpulkan tugas ?  

Informan  Selalu tepat waktu dan alhamdulillah semua tugas terpenuhi 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Adanya jadwal mengajar di lembaga pendidikan dengan 

jadwal perkuliahan  
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Semuanya dikerjakan dan dibagi secara seimbang antara 

perkuliahan dan keluarga karena biar bagaimanapun keluarga 
juga sangat mendukung dengan kuliah saya 

Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah  
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Ketika acara keluarga sangat penting, saya akan ijin 

perkuliahan dan ketika acara keluarga yang tidak terlalu 
penting saya akan tetap masuk kuliah 

Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada, ketika ada tamu atau saat anak tidak mengganggu ingin 

bermain 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 



 

 

Peneliti Dengan membagi waktu sebaik-baiknya dan mengutamakan 
kepentingan yang paling penting serta bisa menempatkan 
sesuatu pada tempatnya 

Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 
menyelesaikan kuliah ? 

Informan  Tidak terlalu berpengaruh, yang penting kita bisa mengatur 
waktu dengan baik 
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Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Ingin mencari dan menambah wawasan ilmu agama serta 

melaksanakan perintah rasululloh “carilah ilmu dari buaian 
hingga liang lahat” 

Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 
tinggi ? 

Informan Keluarga sangat mendukung 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Aktif kecuali ada hal yang tidak bisa ditinggalkan 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Prestasi Insyaalloh tidak jauh dari teman-teman yang lain 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Aktif walaupun terkadang telat 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Kendalanya saat ada kepentingan di masyarakat dan saat sakit 

istri saya kambuh jadi saya tidak bisa meninggalkannya 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Waktu pagi digunakan untuk bekerja dan sore hari digunakan 

untuk kuliah 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah saat walimahan atau ada pertemuan didesa 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Salah satu ditinggalkan dengan meminta ijin atasan 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Kadang ada tapi terkadang juga tidak 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
Informan Harus pandai membagi waktu 
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 



 

 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan  Berpengaruh, karena mempengaruhi dalam proses 

pembelajarannya 
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Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Supaya mendapat ilmu dan pengalaman yang belum pernah 

didapat 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Keluarga sangat mendukung 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Alhamdulillah saya termasuk mahasiswa yang aktif mengikuti 

perkuliahan 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Luamayan 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Baik, selalu berusaha mengumpulkan tepat waktu  
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Pasti ada, banyak yaitu membagi waktu antara kepentingan 

keluarga pekerjaan dan kuliah 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Gimana ya, kita bagi sebisa mungkin dan memprioritaskan 

yang sekiranya lebih penting 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah, bahkan sering 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Kita cari solusi bersama-sama dengan keluarga 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Kadang-kadang ada  
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
Informan Harus pandai-pandai membagi waktu 
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan  Berpengaruh, karena terkadang kepentingannya bersamaan 

jadi fokusnya terpecah tidak hanya memikirkan kuliah 
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Nama Informan : Mufidatul Umaroh 

Tanggal   : 29 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan saya masuk ke 

perguruan tinggi  
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Keluarga sejauh ini mendukung dan selalu memberi motivasi 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Selama ini saya merasa kalau saya termasuk mahasiswa yang 

aktif meskipun berkeluarga 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Selama ini saya mengerjakan tugas sebisa saya, masalah salah 

dan benar itu urusan dosen yang menentukan, yang pasti 
selalu deadline , karena saya mempunyai prinsip yang penting 
mengerjakan tugas dan dikumpulkan tepat waktu kalau 
masalah salah benarnya dari tugas yang saya kerjakan itu 
hanya dosen yang tau 

Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada karena jam mengajar saya dan jam kuliah bertabrakan 

jadi agak sering terlambat masuk kuliah 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Selama ini tidak pernah bingung membagi waktu yang 

penting jalani saja 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Alhamdulillah tidak pernah 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan   
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala, karena anak saya 

sudah berusia 7 tahun dan sudah cukup mengerti kerepotan 
ibunya. Suami juga bisa mengerti bahkan menghandle 
perkerjaan rumah tangga dan membimbing anak saat belajar 

Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 
berjalan dengan baik dan sukses ? 

informan Yang pertama adalah support dari keluarga terutama suami, 
jadi kalau suami sudah mendukung kita sebagai istri bisa 
fokus terhdap perkuliahan. Kedua adalah semangat dari diri 



 

 

saya sendiri untuk belajar, selain untuk diamalkan disekolah 
juga diamalkan untuk mendidik anak kita karena ibu adalah 
pendidikan petama anak. 

Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 
menyelesaikan kuliah ? 

Informan  Tidak terlalu berpengaruh, yang penting komunikasi dengan 
keluarga dijaga dengan baik 
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Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  ya pertama menuntut ilmu dan memenuhi standart kualifikasi 

guru karena sekarang guru harus S1 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Sangat mendukung karena masih mendapatkan kesempatan 

untuk kuliah 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Baik karena semua tugas dan proses perkuliahan dapat 

dilaksanakan dengan baik 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Baik walaupun tidak mencapai maksimal dalam prestasi 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Baik dan selalu mengumpulkan tepat waktu 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada yaitu kurang menguasai menggunakan komputer 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Saat kuliah masuk, keluarga sangat mendukung sehingga 

tidak ada beban antara kuliah dan keluarga 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah  
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Selama kepentingan keluarga bisa ditunda saya akan tetap 

masuk kuliah 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada ketika alat komunikasi tidak mendukung terutama 

internet 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 



 

 

Informan  Tidak menunda-nunda tugas kuliah ataupun pekerjaan rumah 
dan mendahulukan pekerjaan yang utama 

Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 
menyelesaikan kuliah ? 

Informan  Mungkin berpengaruh jika putus semangat ditengah jalan 
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Nama Informan : Tarwiyah 

Tanggal   : 29 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Motivasi saya karena saya melihat orang yang berpendidikan 

tinggi dan pandai serasa saya seperti itu 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Sangat mendukung apalagi suami karena tahu kalau saya 

memang ingin kuliah 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Rata-rata tidak megecewakan 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Hampir 90% saya aktif 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  90 % aktif dan berusaha mengumpulkan tepat waktu 

walaupun terkadang mepet dengan pengumpulan terakhir 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada saat harus membawa laptop dan saya belum punya 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Simpel saja harus membawa laptop dan belum punya 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah  
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Kalau benturan dengan urusan keluarga biasanya minta tolong 

orang yang dirumah, jika dilembaga tempat mengabdi 
biasanya ijin 

Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada saat harus mencari artikel dan krangnya referensi dan 

juga terkadang anak memeinta ditemani 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Menjadwal keperluan inti dari urusan keluarga dan segera 

dikerjakan, saling komunikasi dengan keluarga 



 

 

Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 
menyelesaikan kuliah ? 

Informan  Berpengaruh, misalnya saat ini waktunya target skripsi tapi 
selalu ada kesibukan jadi sulit menyelesaikaannya 
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Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Satu-satunya motivasi adalah mencari ilmu 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Keluarga sangat mendukung 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Bisa dibilang terkadang kurang aktif 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Prestasi biasa-biasa saja tidak jauh-jauh dari teman sekelas 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Selalu aktif dan mengumpulkan tugas 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Kendalanya saat berbenturan waktu antara keluarga dan 

pekerjaan 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Nomor satu tetap keluarga tapi kewajiban kuliah harus 

dipenuhi semaksimal mungkin 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Sering sekali 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Pastinya harus dapat dulu dukungan dari keluarga terutama 

suami, karena semuanya akan terasa mudah dan bisa 
dipecahkan jika saling komunikasi dan pasti dapat tercapai hal 
yang dilakukan 

Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Kendalanya adalah saat kondisi tubuh sudah capek karena 

aktifitas lain yang menyita waktu 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Kiatnya adalah melakukan segala tanggung jawab baik 

dirumah maupun kuliah semaksimal mungkin dan selalu 
terbuka dengan keluarga temtang apapun sehingga melangkah 
selalu mendapat support dan do’a keluarga 



 

 

Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 
menyelesaikan kuliah ? 

Informan  Berpengaruh, jika jarang masuk kita juga harus 
mengulanginya lagi 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode   : 09/w/29-07/2018 

Nama Informan : Sarwadi 

Tanggal   : 29 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Selain mumpung ada kesempatan beasiswa, berawal dari diri 

sendiri. Aku inin memperbaiki keturunan dan juga generasi 
berikutnya 

Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 
tinggi ? 

Informan Sangat mendukung karena istri sudah pernah mengalami 
kuliah sebelumnya 

Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Alhamdulillah walaupun jarak tempuh yang paling jauh dari 

teman-teman sekelas yaitu pacitan tapi masih banyak teman-
teman yang lain yang lebih parah dari saya 

Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Walaupun sering berbenturan dengan acara keluarga, prestasi 

yang saya raih masih standart dengan teman-teman yang lain 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar karena ketika ada 

kesulitan istri selalu siap untuk membantu 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Sering sekali karena jarak tempuh yang jauh kalau musim 

hujan banyak tantangan yang harus dihadapi seperti longsor, 
kayu tumbang, motor rusak dan lain-lain 

Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 
dan kewajiban keluarga ?  

Informan  Untuk kewajiban kuliah saya mengalir sajamengikuti apa 
yang sudah ditentukan. Untuk kewajiban keluarga setiap saya 
kuliah saya pulang harus belanja sesuatu yang bisa saya jual 
dirumah. Dan itu juga harus saya pelajari yang dulu awal 
kuliah kuliah belum punya usaha alhadulillah sekarang 
semester tujuh saya punya toko sendiri dan sudah berjalan 
dengan baik 

Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Sering sekali 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 



 

 

Informan  Saya selalu mempertimbangkan mana yang harus 
didahulukan. Karena diantara keduanya pasti ada yang lebih 
penting dan itulah yang didahulukan 

Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Sering, yaitu koneksi internet, kegiatan sekolah, acara 

keluarga, diganngu anak dan lain-lain. 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Selalu musyawarah dengan istri sehingga ketika ada sesuatu 

permasalahan saya selalu kerjakan bersama-sama 
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan  Berpengaruh mungkin karena saya juga belum lulus 
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Kode   : 10/w/20-07/2018 

Nama Informan : Yaumil Hatoya 

Tanggal   : 20 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Untuk meningkatkan kulitas diri terutama dalam menunjang 

pekerjaan sebagai pendidik dan juga mumpung ada beasiswa 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Sangat mendukung 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Cukup aktif dan selalu berusaha melaksanakan kewajiban 

perkuliahan 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Kurang lebih hampir sama dengan teman-teman yang lain, 

tidak terlalu unggul dan juga tidak terlalu rendah 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Walaupun sering mepet tapi selalu mengumpulkan tugas yang 

diberikan 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada yaitu ketika kepentingan keluarga dan kuliah yang 

bersamaan 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Diambil yang lebih prioritas dan lebih penting 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah tapi ya tidak terlalu sering 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 



 

 

Informan  Komunikasi dengan keluarga dan suami siap membantu 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada yaitu membagi waktu dengan kewajiban sebagai istri 

yang mengurus suami dan anak-anak saya 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
Informan Menjalani dengan santai dan semangat jika ada kepentingan 

yang berbenturan dimusyawarahkan kepada keluarga 
insyaalloh selalu bisa teratasi 

Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 
menyelesaikan kuliah ? 

Informan  Berpengaruh, karena tidak bisa fokus 
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Kode   : 11/w/20-07/2018 

Nama Informan : Siti Muti’ah 

Tanggal   : 20 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Menambah ilmu dan pengalaman dan juga ingin meraih 

pendidikan stinggi-tingginya 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Mendukung penuh apalagi aktifitas saya juga di pendidikan 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  90 persen insyaalloh aktif 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Baik, nilai juga lumayan 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Insyaalloh selalu mengumpulkan tugas tepat waktu dan selalu 

terpenuhi 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Membagi waktu antara keluarga dan kuliah, apalagi 

disemester 7 kemarin saya melahirkan dan sekarang anak 
masih bayi 

Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 
dan kewajiban keluarga ?  

Informan  Didahulukan yang paling penting, jika kepentingan selain 
kuliah bisa ditinggalkan saya akan tetap masuk kuliah 

Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah, terutama saat saya melahirkan 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Komunikasi dengan keluarga insyaalloh selalu diberi jalan 



 

 

keluar 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada, yaitu saat harus mengasuh anak, tapi bisa diatasi karena 

suami selalu siap membantu 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Selalu komunikasi dengan keluarga itu yang paling penting, 

dan selalu berusaha menjalani keduanya dengan semangat 
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan  Berpengaruh mungkin, kalau melihat teman-teman yang 

sduah menikah, kalau saya berusaha tidak 
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Kode   : 12/w/29-07/2018 

Nama Informan : Mar’atut Wakidiyah 

Tanggal   : 29 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belaja  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Menutut ilmu dan mumpung ada kesempatan beasiswa kan 

sulit mas kalau harus biaya sendiri dan mendukung sebagai 
pendidik 

Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 
tinggi ? 

Informan Mendukung  
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Aktif kecuali memang ada hal yang lain yang tidak bisa 

ditinggalkan, total kehadiran insyaalloh 80% an 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Biasa-biasa saja, nilai ya lumayan dan tidak ada yang terlalu 

jelek 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Walaupun terkadang mepet tapi insyaalloh selalu 

mengeumpulkan 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada , mungkin waktu yang berbenturan dengan keiatan lain 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Membagi dan mengkomunikasikan dengan suami dan 

mendahulikan hal yang lebih penting 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah  
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 



 

 

Informan  Mendahulukan hal yang lebih penting 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada tapi tidak terlalu dominan karena anak saya sudah 

lumayan besar 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Komunaksi dengan kelaurga adalah hal yang utama 
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan  Berpengaruh, karena usia dan fikiran sudah berat tidak seperti 

anak muda 
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Kode   : 13/w/20-07/2018 

Nama Informan : Aning Setyowati 

Tanggal   : 20 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Keinginan Untuk Menuntut Ilmu Setinggi-Tingginya 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Mendukung  
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Cukup aktif insyaalloh tidak banyak ijin 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Cukup baik standart engan teman-teman 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Dikerjakan sebisanya dan yang paling penting selalu 

mengumpulkan  
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada, kepentingan disekolahan, dirumah dan kuliah terkadang 

berbenturan yang harus dilakukan salah satu 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Dijalani aja dan diatur jadwal ditempat kerja dan komunikasi 

dengan suami 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Sering, terutama saat melahirkan 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Mengejar pelajaran yang ketinggalan dan menjelaskan kepada 

dosen 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada saat ada anak saya yang butuh perhatian dan mengajak 



 

 

bermain 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Pandai membagi waktu dan komunikasi yang baik terutama 

kepada suami 
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan  Sangat berpengaruh, karena sulitnya membagi waktu 
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Kode   : 14/w/29-07/2018 

Nama Informan : Baiach 

Tanggal   : 29 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Menuntut ilmu yang pertama, yang kedua mumpung ada 

beasiswa dan didukung keluarga 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Sangat mendukung 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Lumayan aktif, tidak jauh berbeda dari teman-teman yang 

belum menikah 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Lumyan standart aja 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Aktif, selalu berusaha mengumpulkan tugas entah benar atau 

salah 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada, jika kepentingan keluarga berbenturan dengan kuliah 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Komunikasi dengan keluarga dan harus pandai mengatur 

waktu, mempersiapkan fisik karena lumayan padat 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah  
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Dipilih yang paling prioritas 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada, karena sulit fokus 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Ya komunikasi dengan keluarga 



 

 

Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 
menyelesaikan kuliah ? 

Informan  Mungkin tidak terlalu yang penting dijalani dan masuk kuliah 
tertib walaupun terkadang telat 
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Kode   : 15/w/29-07/2018 

Nama Informan : Amrul Hanifah 

Tanggal   : 29 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Mencari ilmu dan pengalaman serta ingin meraih pendidikan 

setinggi-tingginya 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Mendukung  
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Lumayan aktif, jarang ijin 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Biasa-biass saja standart dengan teman-teman sekelas 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Selalu berusaha aktif dalam mengumpulkan 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada, mengatur waktu 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Dipilih yang paling prioritas jika berbenturan dan berusaha 

menjalani keduanya dengan sebaik-baiknya 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah 
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Dimusyawarahkan dengan keluarga 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Ada, konsentrasi terpecah karena ada anak 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
Informan  Jalani aja dengan sebaik-baiknya 
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan  Sangat berpengaruh, karena fikirannya terpecah 
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Kode   : 16/w/29-07/2018 

Nama Informan : Nur Ahmad Salam M.A 

Tanggal   : 29 Juli 2018, pukul 14.00 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Menunutut ilmu 
Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 

tinggi ? 
Informan Mendukung  
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Lumayan aktif 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Kurang lebih sama dengan teman-teman 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Selalu berusaha mengumpulkan walaupun mepet dari hari 

terakhir pengumpulan 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Pasti ada tapi tidak terlalu menjadi masalah dalam 

melanjutkan kuliah 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Dikomunikasikan baik dengan ke;luarga maupun ditempat 

kerja 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah  
Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Dipilih salah satu kalau yang lain bisa ditinggalkan maka akan 

tetap kuliah 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Tidak terlalu, karena istri membantu 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
informan Berusaha jalani dengan sebaik-baiknya dan erus semangat 
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan   Berpengaruh 
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Nama Informan : Siti Mahmudah 

Tanggal   : 29 Juli 2018, pukul 14.00 



 

 

Tempat wawancara : Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Apa motivasi anda masuk perguruan tinggi ? 
Informan  Menuntut ilmu yang pertama kemuadian mumpung ada 

kesempatan beasiswa dan mendukung meningkatkan 
kualifikasi saya sebagai pendidik 

Peneliti  Bagaimana pendapat keluarga saat anda masuk perguruan 
tinggi ? 

Informan Sangat mendukung 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Cukup aktif 
Peneliti  Bagaiman prestasi anda selama mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Standart saja nilainya sedang tidak terlalu jauh dari rata-rata 

teman sekelas 
Peneliti  Bagaimana keaktifan anda dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas ?  
Informan  Sebisa mungkin selalu saya kerjakan walaupun sebisanya dan 

mepet dari waktu yang ditentukan 
Peneliti  Apakah ada kendala selama anda mengikuti perkuliahan ? 
Informan  Ada, yaitu saat ada kepentingan keluarga atau sekolahan yang 

berbenturan 
Peneliti Bagaimana cara anda membagi waktu antara kewajiban kuliah 

dan kewajiban keluarga ?  
Informan  Mengatur semua dengan pihak sekolah maupun keluarga 
Peneliti  Pernahkah selama ini kepentingan keduanya berbenturan ? 
Informan  Pernah, saat saya hamil dan melahirkan itu yang paling lama 

saya tidak masuk kuliah. tapi alhamdulillah tetap bisa 
mengejar 

Peneliti  Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut ? 
Informan  Komunikasi dengan pihak keluarga, insyaalloh suami selalu 

siap membantu 
Peneliti  Adakah kendala saat anda mengerjakan tugas dirumah ?  
Informan  Mngkin saat anak saya butuh 
Peneliti  Apakah kiat-kiat anda supaya kepentingan keduanya bisa 

berjalan dengan baik dan sukses ? 
Informan  
Peneliti Apakah kondisi sudah menikah memberikan pengaruh dalam 

menyelesaikan kuliah ? 
Informan  Berpengaruh, karena keaktifan kita mengikuti pekuliahan juga 

berpengaruh 
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Topik wawancara : motivasi kuliah dan implikasinya terhadap perilaku belajar  

 Materi wawancara 
Peneliti  Bagaimana gambaran secara umum kondisi mahasiswa 

semester 6 & 8 program beasiswa guru Madrasah Diniyah ? 
Informan  Mahasiswa madin baik dan cukup aktif secara umum, hanya 

satu dua yang bermasalah  
Peneliti  Berapa jumlah mahasiswa yang sudah menikah baik sejak 

awal pendaftaran maupun yang menikah pada masa studi 
perkuliahan ? 
 

Informan Kira-kira sepertiga dari keseluruhan mahasiswa dikelas 
tersebut 

Peneliti  Bagaimana prestasi dan keaktifan mahasiswa yang sudah 
menikah ? 
 

Informan  Prestasi secara akademik bagus, sama dengan mahasiswa 
reguler. Rata-rata 3,5 keatas. Prestasi yang non akademik 
banyak yang kurang tersalurkan. Yang keliahatan mulai 
muncul adalah adik-adik yang semester bawah.  

Peneliti  Bagaimana gambaran umum mahasiswa disemester 6 & 8 
program beasiswa guru madin dalam mengikuti perkuliahan 
yang diampu? 

Informan  Aktif tapi banyak yang sering telat masuk kelas karena banyak 
dari mahasiswa yang sudah bekerja ataupun mengajar 

Peneliti  Adakah kendala yang dihadapi dalam mengajar kelas 
tersebut? 
 

Informan  Insyaalloh tidak 
Peneliti  Bagaimana keaktifan mahasiswa yang sudah menikah dalam 

mengikuti perkuliahan ? 
 

Informan  Tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain. Sering ijin 
tetapi masih dalam batas kewajaran tidak melebihi batas 

Peneliti Bagaimana keaktifan mahasiswa yang sudah menikah dalam 
pengumpulan tugas yang diberikan ? 

 
Informan  Aktif walaupun banyak diantara mahasiswa yang sudah 

hampir batas akhir dalam mengumpulkan tugas 
Peneliti  Bagaimana prestasi belajar mahasiswa yang sudah menikah ? 

 
Informan  Relatif sama dengan teman-teman yang lain 
Peneliti  Adakah kendala dalam menghadapi mahasiswa yang sudah 

menikah ? 
 

Informan  Hanya banyak dari mahasiswa yang sering terlambat masuk 
kelas dan intensitas ijin mereka lebih banyak dari mahasiswa 
yang belum menikah 

Peneliti  Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ? 
 



 

 

Informan  Diperingatkan  
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