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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa ysng penting dalam 

kehidupan manusia, dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) disebutkan pengertian tentang 

perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.” Jadi dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa 

perkawinan adalah ikatan batin antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. 

Pengertian perkawinan juga disebutkan dalam pasal 2 Kompilasi 

Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yaitu“Perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqanghalidzan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah1.  

Dari pengertian perkawinan tersebut kita dapat simpulkan bahwa 

perkawinan atau pernikahan merupakan bagian yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, maka dari itu hendaknya setiap orang yang telah menikah 

tidak mempunyai niat untuk bercerai atau berpisah, karena perkawinan 

mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal. Namun dalam kenyataannya dan prakteknya terkadang kehidupan 

                                                             
1 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, Pena Pustaka 
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rumah tangga mengalami berbagai macam ujian. Ujian dalam rumah tangga 

tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan terjadinya konflik 

rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian. 

Perceraian dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: Sesuatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah 

talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al Hakim).2 Jadi 

perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang dibolehkan. Akan tetapi 

perceraian merupakan ihwal yang paling dibenci oleh Allah3.  Maka dari itu 

perceraian diusahakan untuk dihindari. Karena perceraian bukanlah solusi 

yang dapat diambil untuk memutuskan suatu permasalahan. Dalam Pasal 38 

UU Perkawinan disebutkan “Perkawinan dapat putus karena kematian,  

perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Peraturan perundang-undangan 

tersebut secara normatif memang membolehkan terjadinya perceraian. 

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan disebutkan : 

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. 

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 
 

 

                                                             
2 Teuku Umar Ash Sidiqy, Koleksi Hadis Hadis Hukum, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 

2001, hal, 238. 
3 Siti Rufiah Padijaya, Membincang Masalah Khulu’ (Gugat Cerai) dalam Islam, (Jakarta 

: Rahima, 2011), hal. 6 
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Putusnya perkawinan karena perceraian terdapat ketentuan yang harus 

terpenuhi agar perceraian tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas. Memasuki proses persidangan ada satu upaya yang 

menjadi penghalang seseorang untuk bercerai yaitu Mediasi. Menurut Takdir 

Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak 

atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak 

netral yang tidak memiliki kewenangan memutus4.  

Proses Mediasi mulai diterapkan pada tahun 2008, seiring 

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2008. Mediasi menurut pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 tahun 2008 

tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan di bantu mediator. Namun meskipun ketentuan tentang upaya 

perdamaian telah diatur, akan tetapi kenyataan dilapangan belum berjalan 

dengan maksimal.  

Kenaikan jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota 

Malang mencapai ribuan. Tepatnya 2.402 kasus. Data itu meningkat 124 

pengajuan dibanding 2013 lalu yang berada di angka 2.278 perceraian. Jadi 

rata- rata setiap hari sepanjang 2014, ada 6-7 pasangan mengakhiri biduk 

rumah tangga mereka. Hal ini diungkapkan oleh panitera muda hukum 

Pengadilan Agama Kota Malang, Kasdullah. Tambah dia, untuk melewati 

putusan cerai, Pengadilan Agama sudah selalu mengingatkan setiap pasangan 

                                                             
4  Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.12  
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sebelumnya dengan agenda mediasi. Dalam satu bulan ada sekitar 200 

pasangan suami isteri yang berpisah di Pengadilan Agama5. Sedangkan pada 

bulan januari 2015 ada 835 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan 

Agama Kota Malang.  

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengangkat judul: “ANALISIS TERHADAP HASIL 

MEDIASI YANG GAGAL DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG 

DALAM KASUS PERCERAIAN PADA BULAN JANUARI 2015” (Studi 

di Pengadilan Agama Kota Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang 

penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki, adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa alasan- alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota 

Malang? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang? 

3. Kendala apa sajakah yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam 

perkara perceraian di Pengadilan Kota Malang? 

4. Apa solusi untuk mengatasi gagalnya mediasi dalam perkara perceraian 

di Pengadilan Agama Kota Malang? 

                                                             
5 Mirza, Tahun Lalu Pengadilan Agama Putus 2.402 Perceraian: http://radarmalang.co.id, 

diakses tanggal 13 januari 2015 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui alasan- alasan terjadinya perceraian di Pengadilan 

Agama Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi 

dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang 

3. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam 

perkara perceraian di Pengadilan Kota Malang 

4.  Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi gagalnya mediasi dalam 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup 

manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

a. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang berguna bagi 

pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum 

terutama mediasi dalam perceraian. Berkaitan dengan gagalnnya mediasi 

dalam kasus perceraian, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil 

yang bermanfaat, berguna untuk masa yang akan datang dan bermanfaat 

bagi kaum akademisi. 

b. Diharapkan sebagai telaah dan bahan koreksi untuk penyempurnaan dan 

pengembangan lebih lanjut penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai 

bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang kasus perceraian di 

pengadilan agama yang gagal dimediasikan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam segala 

segi yaitu: 

a. Bagi Penulis 

Selain untuk memenuhi sebagian tugas akhir guna menyelesaikan studi 

strata satu ilmu hukum diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi penulis memperkaya khasanah keilmuan hukum mengenai gagalnya 

mediasi yang dilakukan mediator dalam kasus perceraian. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Dengan diadakannya penelitian ini, di harapkan dapat menjadi sebuah 

informasi kepada para penegak hukum 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya masyarakat dapat 

memahami tentang kegagalan mediasi dalam kasus perceraian di 

Pengadilan Agama. 

F. Metode Penulisan 

Untuk memperoleh data-data valid yang berhubungan dengan 

penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis (Socio legal research) yang 

merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data 

lapangan. Penelitian ini didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan 

fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.6 Data yang 

diutamakan adalah data primer yang berupa narasumber atau informan 

yaitu Mediator Pengadilan Agama Kota Malang dan para pihak yang 

berpekara, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang ada 

dilapangan. kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada 

akhirnya sampai pada penyelesaian masalah. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data yaitu 

di Pengadilan Agama Kota Malang, Alamat: jl. Raden Panji Suroso No. 1, 

Alasan memilih lokasi ini adalah bahwa Pada tahun 2014 tercatat ada 1.677 

kasus perceraian, ungkap panitera muda hukum Pengadilan Agama Kota 

Malang, Kasdullah. Sedangkan pada bulan januari 2015 ada 835 perkara 

perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang.  

3. Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer dan didukung oleh data 

skunder, diperoleh dari : 

a. Data Primer 

                                                             
6 Soerjono Soekanto. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. 

Penerbit Raja Grafindo. hlm. 26. 
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Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dan berasal 

dari pihak-pihak yang masih memiliki korelasi dengan permasalahan 

yang diteliti, dalam hal ini adalah Mediator Pengadilan Agama Kota 

Malang yang telah mempunyai setifikat sehingga dapat memberikan 

keterangan secara langsung mengenai hasil mediasi dalam perceraian. 

Terutama data- data gagalnya mediasi pada bulan januari 2015. 

Penelitian ini berlangsung diawal penyerahan surat observasi/mencari 

data dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada 

tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 6 Mei 2015 serta 

dikeluarkannya surat keterangan perihal telah melakukan observasi 

dari Pengadilan Agama Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh secara 

langsung dari literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku, 

majalah, buletin, peraturan perundang-undangan, maupun berita-berita 

sajian media cetak yang berkaitan dengan masalah penelitian yang 

sedang di teliti. 

4. Metode Pemilihan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 
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Wawancara (interview) adalah suatu proses untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan 

mediator Pengadilan Agama Kota Malang sebagai informan yaitu Dr. H. 

Abbas Arfan, Lc, MH, Dr. H. Fadil SJ., M.Ag, Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, 

Mediator tersebut adalah dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Kemudian mediator lainnya, Drs. Syamsuri, SH, MH, dan Drs. H. Solihin, 

S.H. Mediator- mediator tersebut yang dianggap lebih berkompeten dalam 

hal mengatasi permasalahan mediasi dalam kasus perceraian, serta 

melakukan tanya jawab dan dialog dengan para pihak yang bersengketa. 

b. Studi Dokumen 

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai 

dokumen-dokumen resmi, peraturan maupun arsip–arsip yang tersedia 

seperti data mengenai hasil mediasi yang gagal dalam kasus perceraian. 

Dengan tujuan mendapatkan bahan yang menunjang secara teoritis 

terhadap topik penelitian. 

5. Analisa Data 

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif 

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

deskriptif terhadap data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah 

pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari Mediator 

Pengadilan Agama Kota Malang yang dianggap mengetahui banyak 
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tentang permasalahan mediasi dalam kasus perceraian. Dalam melakukan 

análisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari: 

a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan 

yang compatible terhadap penelitian yang dilakukan agar 

mendapatkan sumber data yang diharapkan. 

b. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti, untuk memilih 

informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi 

pusat penelitihan di lapangan. 

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 

drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, 

konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. penarikan kesimpulan 

dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 

ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji 

validitasnya. 

G. Rencana Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN (berisi latar belakang masalah, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penulisan, metode pemilihan data, analisa data, 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab kajian teori yang kemudin kan 

diuraikan mengenai   tinjuan pustaka yang berkaitan dengan 

permasalahan. Disini akan di uraikan pengertian serta pembahasan 

terhadap beerapa pokok permasalahan 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA. Dimana peneliti akan 

menelaah data-data yang telah di dapat yang kemudian akan di 

analisa secara terperinci dan jelas terkait permasalahan yang 

berhubungan dengan objek yang di teliti. 

BAB IV PENUTUP, yang meliputi sub bab kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan atas analisa yang sudah dipaparkan dan saran- saran 

yang perlu diberikan serta tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


