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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia 

dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada 

suami/istri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan atau 

keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. 

Perkawinan seperti halnya diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, dilakukan syah menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya.  

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan 

oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang 

wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

sebagai asas pertama dalam Pancasila.1 

Perkawinan pada hakekatnya suatu ikatan lahir dan bathin antara 

seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak sekali makna yang terdapat pada arti 

perkawinan, yaitu bukan hanya sekedar makna atau teori atau kata-kata akan 

tetapi merupakan esensi dari perkawinan dari tujuan perkawinan tersebut. 

Esensi dari arti perkawinan sendiri sering didefinisikan sebagai suatu ikatan 

                                                             
       1 Soedharyo, Soimin, 2002, Hukum Orang dan keluarga, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika 
Offset, Hal.6. 
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antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menyatukan dua individu dalam 

sebuah ikatan suci. 

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah 

syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaan dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut 

perundangan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan perkawinan adalah sama 

halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang 

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan atau 

suatu akte resmi yang dicatat dalam suatu akte pencatatan. Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama memberikan kewenangan 

kepada peradilan agama untuk menangani masalah perkawinan seperti 

mengenai masalah perceraian. Bagi seseorang yang akan melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan bahwa ia dan pasangannya tidak dapat 

hidup rukun sebagai suami istri.  

Perceraian adalah putusnya suatu perkawainan yang syah di depan 

hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang.2 Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai 

perceraian itu serta akibat-akibat yang mungkin setelah suami istri itu 

perkawinanya putus dan penyebab terjadinya perceraian itu. Putusnya 

perkawinan dapat terjadi karena cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya 

berlaku bagi mereka yang bergama islam dan diajukan oleh pihak suami. 

Sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana 

                                                             
       2 MR Martiman Prodjohamidjojo, 2011, Hukum perkawainan Indonesia, Jakarta, Penerbit 
Indonesia Legal Center Publishing, Hal: 39. 
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disebutkan dalam KHI pasal 114 bahwa :”putusnya perkawinan yang 

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak maupun berdasarkan 

gugatan perceraian.3 

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian 

tanpa diawali perkawinan. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka 

perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang mesti ditempuh. Menurut 

data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, angka perceraian yang 

tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Selama tahun 2011, kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten  Malang sebanyak 6.002 perkara perceraian dengan angka cerai 

gugat sebanyak 3.894 dan cerai talak sebanyak 2.108 kasus. Pada tahun 2012 

terjadi 6.564 kasus perceraian dengan angka cerai gugat sebanyak 4.347 dan 

cerai talak sebanyak 2.217 kasus. Angka perceraian di Kabupaten Malang 

selama tahun 2013 mencapai 7.003 kasus dengan angka cerai gugat sebanyak 

4.649 dan cerai talak sebanyak 2.354 kasus. Dari data angka perceraian 

tersebut, kasus perceraian didominasi cerai gugat yaitu pihak istri yang 

mengajukan perceraian.4 

Kasus perceraian tersebut tersebar di seluruh daerah Kabupaten 

Malang yang memiliki jumlah penduduk 2,5 juta jiwa lebih dan 36 

kecamatan. Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari 36 

kecamatan di Kabupaten Malang, yang tertinggi angka kasus perceraian 

tahun 2013 adalah Kecamatan Singosari dengan angka penceraian sebanyak 

                                                             
       3 H.Abdurrahmaan, SH.MH.Kompilasi Hukum Islam, lampiran V, hal.140 
       4 Dokumen Rekapitulasi Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 
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294 kasus perceraian. Perceraian tersebut juga didominasi cerai gugat yang 

mencapai 199 kasus dibandingkan cerai talak yang hanya 95 kasus.5 

Disini penulis ingin melakukan penelitian mengenai sebab-sebab 

tingginya tingkat cerai gugat di Kabupaten Malang ini secara mendalam. 

Penulis dalam penulisan hukum akan lebih spesifik untuk melakukan 

penelitian pada penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang. Berdasarkan uraian pada latar belakang 

masalah tersebut, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul 

“Analisis Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Alasan-alasan apakah yang menjadi penyebab cerai gugat di Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang? 

2. Faktor apa yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat di 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui dan menganalisa alasan-alasan yang menjadi 

penyebab cerai gugat di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menyebabkan tingginya 

tingkat cerai gugat di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

                                                             
5 Ibid 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini yaitu menambah 

pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan yaitu 

mengenai penyebab tingginya cerai gugat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai 

analisis penyebab tingginya tingkat cerai gugat dan upaya-upaya yang 

dilakukan oleh dinas terkait untuk mengurangi tingginya angka 

perceraian khususnya cerai gugat. Manfaat penelitian ini untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir Kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat 

Kabupaten Malang yaitu agar dapat mengetahui dan menambah 

pengetahuannya khususnya dalam masalah perkawinan dan perceraian. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang 

berguna sehingga angka perceraian dapat ditekan. 

c. Bagi Instansi Terkait 

Manfaat penelitian ini bagi instansi terkait khususnya Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Singosari adalah untuk menekan tingginya 
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angka perceraian khususnya angka cerai gugat melalui analisis yuridis 

sosiologis mengenai masalah-masalah perkawinan. 

E. Metode Penelitian 

Metode penting dalam suatu penelitian sebab dari metode yang digunakan 

akan memperoleh data, informasi, serta penjelasan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman 

penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. 

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab permasalahan 

digunakan sudut pandang hukum dimana pembahasan didasarkan berbagai 

peraturan perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan 

atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.6 Penelitian ini 

dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa alasan-alasan yang 

menjadi penyebab cerai gugat dan faktor yang menyebabkan tingginya 

tingkat cerai gugat di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Singosari Jalan Tumapel 

Nomor 38 Singosari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari 

Jalan Tunggul Ametung Candirenggo Singosari, alasan penulis memilih 

lokasi tersebut dikarenakan di wilayah tersebut merupakan kecamatan 

                                                             
        6 Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek, Penerbit  Sinar Grafika Pusat, 
Jakarta., hal.23 
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dengan angka perceraian tertinggi dibandingkan dengan kecamatan 

lainnya di wilayah Kabupaten Malang dan alasan penulis memilih lokasi 

penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dikarenakan data 

angka perceraian beserta alasannya sudah tersedia lengkap di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Singosari yang dimana data tersebut didapat 

setiap bulannya dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sehingga 

sudah cukup akurat data yang didapat dari lokasi penelitian tersebut untuk 

mendukung fenomena dalam penelitian ini.. 

3. Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti dapat 

memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan 

data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan responden dan dokumen-dokumen yang 

diperoleh di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan 

peneliti, yaitu alasan-alasan yang menjadi penyebab cerai gugat 

dan faktor yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat di 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang terjadi selama kurun 

waktu 2013. 

b. Data sekunder, data yang mendukung serta melengkapi data 

primer yang diperoleh dengan cara mengutip, mempelajari, dan 

menelaah dari buku-buku referensi, peraturan perundang-

undangan, internet, jurnal atau sumber-sumber lain terkait dengan 
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masalah yang dibahas, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, artikel 

dari internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah metode bertatap muka dengan responden 

untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada, 

dan pendapat maupun persepsi dari responden, dan saran-saran 

responden. Hasil wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Wawancara 

langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu 

hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana 

semua pertanyaan disusun secara sistematik jelas dan terarah sesuai 

dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian7. 

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil data kasus 

perceraian yang terjadi pada tahun 2013 yaitu 294 kasus dengan 

jumlah cerai gugat yang lebih mendominasi sebanyak 199 kasus 

daripada jumlah cerai talak yang hanya 95 kasus di Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang.  Maka dari jumlah kasus cerai gugat 

tersebut diambil sebanyak 10 responden yang melakukan cerai gugat. 

Responden dipilih secara acak dari data cerai gugat Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang, adapun responden tersebut sebagai berikut: 

                                                             
       7Muslan Abdurrahman,  2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 
hal. 103. 
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Tabel 1 

Daftar Responden Cerai Gugat 

No. Nama Alamat 
1 Antika Dusun Lowok RT.01 RW.10 

Desa Dengkol Kecamatan 
Singosari Kabupaten Malang 

2 Dian Sulistiorini Dusun Morotanjek 7 RT.003 
RW.07 Desa Purwoasri 
Kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang 

3 Dwi Heri Susanti Jalan Rogonoto 183 RT.003 
RW.004 Desa Losari Kecamatan 
Singosari Kabupaten Malang 

4 Hermin Dusun Bandit Timur RT.011 
RW.005 Desa Wonorejo 
Kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang 

5 Hosinah Dusun Kebonagung  RT.010 RW. 
002  Desa Tamanharjo 
Kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang 

6 Ida Royani Dusun Klampok Gang Jeruk RT. 
003 RW.003 Desa Klampok 
Kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang 

7 Lina Sari Dusun Klampok Sumbul RT. 007 
RW. 008 Desa Klampok 
Kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang 

8 Mungki Hangesti Jalan Suropati RT.003 RW. 001 
Desa Losari Kecamatan Singosari 
Kabupaten Malang 

9 Mut Mainah Dusun Biru RT.008 RW. 003  
Desa Gunungrejo Kecamatan 
Singosari Kabupaten Malang 

10 Sri Asih Pratiwi Dusun Boro RT.001 RW.009 
Desa Watugede Kecamatan 
Singosari Kabupaten Malang 

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Tahun 2013 

Dari responden pada tabel 1 maka beberapa pertayaan yang diajukan 

antara lain: 



 
 

10 

1. Alasan mengajukan cerai gugat 

2. Usia responden ketika menikah 

3. Tingkat pendidikan responden 

4. Keadaan ekonomi responden 

5. Kekhawatiran Terhadap Pandangan Negatif Status Janda 

6. Kekhawatiran Terhadap Masa Depan Anak 

Selain responden yang telah dipilih yang berhubungan langsung 

dengan judul yang diangkat oleh Penulis, maka yang dijadikan responden 

juga yaitu, Drs. M. Busyro Mustofa, M.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan 

Singosari.  

b. Studi Dokumen 

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang 

bersumber dari non manusia dan merupakan sesuatu yang sudah ada, 

sehingga penulis tinggal memanfaatkanya untuk melengkapi data-data 

yang diperoleh dari observasi.8 Penulis mengumpulkan data berupa 

dokumen-dokumen yang terkait dengan cerai gugat dan sebab-sebab 

cerai gugat yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang. 

c. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu pencocokan data hasil penelitian dengan 

teori-teori yang ada berupa perundang-undangan, jurnal, buku-buku 

hukum, internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

                                                             
       8 Lexy J Moleong, 2005, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 
162 
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5. Teknik Analisis Data 

Dalam menentukan analisa data menggunakan analisa deskriptif  

kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, 

sistematis, akurat data yang akan diteliti, yang telah diperoleh 

dilapangan (berupa kalimat-kalimat) kemudian menampilkan gambaran 

obyektif dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi serta 

dikaitkan dengan teori-teori terkait, UU yang relevan, sehingga menghasilkan 

hasil yang obyektif. 9  Dalam melakukan analisis deskriptif  kualitatif maka 

akan dilakukan analisis terhadap alasan-alasan apakah yang menjadi 

penyebab cerai gugat dan faktor apa yang menjadi penyebab tingginya 

tingkat cerai gugat di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang isi dari 

skripsi ini maka dibuat suatu karya tulis dalam bentuk yang sistimatis dan 

kronologis, dan untuk memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka 

sistimatika penulisan terdiri dari beberapa bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan diakhiri 

dengan sistematika pembahasan. 

 

 

                                                             
       9 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 
h.38 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan 

umum tentang perceraian dan tinjauan umum tentang faktor yang 

mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat perceraian. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil-hasil atau fakta-fakta 

serta permasalahan pokok yang ditemukan dalam penelitian guna 

menjawab permasalahan yang terdapat pada bab I. Dalam bab ini 

berisi gambaran lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, 

alasan-alasan yang menjadi penyebab cerai gugat di Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang dan faktor-faktor penyebab tingginya 

tingkat cerai gugat di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi 

dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat 

memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai alasan-alasan yang 

menjadi penyebab cerai gugat di Kecamatan Singosari Kabupaten 

Malang  dan faktor yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat 

di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

 


