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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, 

tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis 

yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, 

kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala 

kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam 

kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan 

dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci 

antara laki-laki dan perempuan.  

Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk 

mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan 

untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia 

ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari 

kehidupan dalam masyarakat.1 

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari 

kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan 

hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut 

berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya 

dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Di era kemajuan 

sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah 

                                                        
1 Djamal Latief. 1982. Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 12 . 
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tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja 

berbagai masalah yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin 

meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan 

terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin 

jelas dirasakan.  

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok 

permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga 

dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi 

pasangan suami isteri.2 Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang 

mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film 

atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian.  

Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. 

Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya 

harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak 

perusahan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan 

munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya 

tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya 

masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan 

semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang selayaknya 

dihindari.  

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami 

isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai 

                                                        
2 Djamal Latief. 1982. Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 24 . 
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definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, 

melainkan hanya menetukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya 

perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan, 

Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah “Perceraian ialah penghapusan 

perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam 

perkawinan”.3 

Transaksi dalam kamus ilmiah populer mempunyai makna pemberesan 

pembayaran.4 Dalam hal perkawinan ikatan trasaknional adalah dimana seorang 

suami yang seharusnya melaksanakan kewajibanya untuk menafkahi keluarga, 

tetapi tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada keluarga sehingga 

munculah konflik dikeluarga yang berujung pada pengajuan gugat cerai oleh istri. 

Hal itu disebabkan oleh beberapa hal seperti penurunan penghasilan suami, 

banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahan, 

meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga yang berujung 

istri melakukan pengajuan gugat cerai kepada suami. 

Bahkan akhir-akhir ini sering terjadi kasus perceraian yang di latar 

belakangi oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak tercukupi, tidak dipenuhinya 

kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya karena beberapa hal, bahkan 

sampai terjadi penelantaran isteri oleh suami sehingga kehidupan rumah 

tangganya tidak harmonis dan sering terjadi perselisahan dan pertengkaran dan 

berujung pada pengajuan gugat cerai oleh isteri di pengadilan agama kabupaten 

Malang.   
                                                        
3  Soebekti, 1987. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung. Inter Massa. Hal. 247. 
4  Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. 2001. Surabaya. Arloka. Hal 
757. 
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 Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, 

maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik 

mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, 

Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:5  

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah 

pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak . 

2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri 

tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. 

3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri. 

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ Perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama 

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.6  Jadi dari 

ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya 

memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat 

dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan 

tertentu untuk melakukan perceraian.  

Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan 

gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua 

macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak, Cerai talak hanya berlaku bagi 

mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami.  

                                                        
5 Undang-undang  No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
6 Kompilasi Hukum Islam.                                                                                                                                                                                                             
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Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan 

Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara 

talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang 

mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam  pasal 114 bahwa : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena 

perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”.7  

Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kebutuhan ekonomi yang 

tidak terpenuhi dan akirnya terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus 

menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun ini di benarkan oleh Undang-

undang perkawinan yaitu di atur dalam pasal 39 huruf Undang-undang No 1 

Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya 

Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan 

yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :8  

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar 

kemampuannya.  

3. Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung.  

                                                        
7  Ibid. 
8  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang  No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain.  

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.  

6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan 

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

7. Suami menlanggar taklik talak; 

8. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengertian 

dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibanya 

membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran 

yang terus menerus dan akhirnya kehidupan dalam rumah tanggapun tidak 

harmonis lagi.  

Sejak di berlakukanya UU No.7 tahun 1989 kemudian dirubah UU No.3 

tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara 

mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang 

dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana 

ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan 

diberlakukanya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut 

ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dimana isinya menyebutkan 

bahwa “Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum.”9  

                                                        
9  Undang-undang  No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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Dengan diberlakukan Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut 

maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi 

Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilaan dalam bidang hukum 

keluarga dan harta pekawinan bagi orang-orang yang beragama islam antara lain 

adalah mengenai perceraian.  

Berbagai alasan yang dikemukakan di depan sidang Pengadilan beraneka 

ragam, mulai dari alasan yang rasional dan mendasar sampai pada alasan yang 

kurang rasional juga mereka lontarkan, hal ini dengan tujuan untuk memperoleh 

putusan cerai. Inilah yang kemudian sering dijadikan sebagai pijakan masyarakat 

tanpa melihat terlebih dahulu bagaimana dasar-dasar dibolehkannya mereka untuk 

bercerai. 

Perceraian meskipun diperbolehkan oleh agama, namun menjadi sesuatu 

yang dibenci oleh Allah. Banyak sebab yang melatar belakangi terjadinya 

perceraian mulai dari permasalahan ekonomi keluarga, cemburu sampai dengan 

penganiayaan.10 Terjadinya cerai gugat biasanya disebabkan adanya tindakan 

suami yang mengakibatkan istri sudah tidak mampu melanjutkan hubungan suami 

istri. Walaupun masih banyak orang yang menganggap tabu bagi wanita 

mengajukan gugatan cerai, namun jika hal tersebut adalah jalan terakhir dalam 

kehidupan rumah tangga maka gugatan cerai menjadi alternatif terakhir. 

Dalam konteks kasus yang terjadi di Kabupaten Malang beberapa 

penyebab terjadinya kasus gugatan perceraian antara lain karena terjadinya 

poligami, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, keadaan ekonomi keluarga, tindak 

                                                        
10 Djamal Latief. 1982. Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 24 . 
 



8 

 

pidana, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis dan alasan adanya 

gangguan dari pihak ketiga. Dalam kurun waktu di tahun 2011 kasus perceraian 

yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang rata-rata 501 kasus 

perbulan. Dari 6.011 kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang dalam kurun waktu satu tahun 105 diantaranya disebabkan 

oleh adanya faktor Ekonomi keluarga. Dengan demikian faktor ekonomi keluarga 

mempunyai proporsi sebesar 1,75 persen.11 

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin 

persesuainya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada 

keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasanya cukup 

kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula 

pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai 

antara suami isteri.  Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti mencoba untuk 

menijau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul “TINJAUAN 

YURIDIS SOSIOLOGIS PERGESERAN MAKNA PERKAWINAN 

SEBAGAI IKATAN LAHIR BATIN MENJADI IKATAN 

TRANSAKSIONAL”. 

 

 

 

 

 

                                                        
11  Data Primer dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang,  2012. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya gugat 

cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana ikatan perkawinan di Kabupaten Malang telah mengalami 

pergeseran makna dari ikatan lahir batin menjadi sebuah ikatan 

transaksional? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui fakfor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 

terjadinya perceraian di Pengailan Agama Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana ikatan perkawinan di Kabupaten Malang 

telah mengalami pergeseran makna dari ikatan lahir batin menjadi ikatan 

transaksional.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Diharapakan dari penulisan hukum ini dapat menambah 

konstribusi pengetahuan serta meminimalisir terjadinya perceraian yang 

diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah 

yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai 

gugat karena faktor ekonomi dalam rumah tangga khususnya di wilayah 

hukum Kabupaten Malang. 
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E. Metode Penelitian  

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian 

yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan 

penelitian adalah aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang 

baru, dimana orang sebelumnya belum pernah menemukannya setelah kita 

melakukan studi kepustakaan.12 

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk 

mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai 

satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, peneliti 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :  

1.  Metode pendekatan  

Pendekatan yang digunakan Peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang melihat hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan melihat kenyataan 

yang terjadi dimasyarakat.13 

2.  Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian 

Perceraian yang menjadi obyek penelitian pada penelitian ini adalah 

seluruh perceraian yang terdaftar dan yang diputus diputus pada Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang.  

                                                        
12  Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode penelitian Hukum. Malang. UMM Press. 
Hal  91. 
13  Tim Penulis. 2012. Pedoman penulisan hukum. Malang. FH UMM. Hal 18. 
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Adapun kriteria dalam pengambilan informan adalah: 

a. Perceraian yang terdaftar atau yang diputuskan di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang. 

b. Perceraian yang beralasan karena kurang terpenuhi nafkah lahir atau 

Faktor ekonomi keluarga dan diajukan oleh pihak isteri 

c. Jangka waktu terjadi perselisihan atau pertengkaran hingga proses 

pengajuan gugat cerai relatif singkat. 

3.  Sumber Data 

a.  Data Primer  

Merupakan jenis data, dokumen tertulis, file, informasi, pendapat dan lain-

lain yang diperoleh dari sumber utama atau pertama.14 Data primer dapat 

diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat diantaranya dari responden pada saat studi lapangan 

di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta 

Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang No.1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

b.   Data Sekunder  

Merupakan jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, informasi, 

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (buku, jurnal, hasil 

penelitian terdahulu, dan lain-lain).15 Adapun sumber data yang dimaksud 

adalah data-data yang diperoleh dari beberapa literatur yang ada, diantaranya 

adalah beberapa buku, majalah, dan media  yang masih terkait dalam hal ini. 

                                                        
14  Tim Penulis. 2012. Pedoman penulisan hukum. Malang. FH UMM. Hal 18. 
15  Ibid. 
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c. Data Tersier 

Merupakan Jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang 

diperoleh dari Ensiklopedia, kamus, dll.16 Adapun sumber data yang dimaksud 

adalah data-data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopdi, yang masih 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian Lapangan 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 

dalam obyek penelitian. 

1. Wawancara  

Mengumpulkan data dengan cara interaksi dan komunikasi 

langsung dengan responden. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan 

oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, 

Faktor-fator tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian, 

situasi wawancara17. Sedangkan pengambilan data untuk penelitian ini 

dilakukan menggunakan metode Purpossive sampling di Pos Bantuan 

Hukum FH UMM dimana data-data sample penelitian yang dijadikan 

objek penelitian dipilih sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh 

peneliti.18  

 

                                                        
16  Ibid. 
17  Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode penelitian Hukum. Malang. UMM Press. 
Hal 114. 
18  Ibid. Hal 109. 
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Di bawah ini beberapa responden yang diwawancarai oleh peneliti 

sesuai dengan kategori yang telah ditentukan : 

Desi Rosita binti Suparno, 21 tahun 

Garnis Setyawati binti Gatot Tiono, 27 tahun 

Heny Kurniawan binti Jikam, 24 tahun 

Iis Widarti binti Nurali, 30 tahun  

Juwitalia binti Damanu (alm), 34 tahun 

Kotimah binti Siaman (alm), 28 tahun 

Lutfiatul Fitriyah binti Moh. Surip, 18 tahun  

Mariyatul Khasanah binti Yasir, 20 tahun  

Ririn Mujiati binti Dikan, 26 tahun 

Wiwin Yuliati binti Supardi, 24 tahun  

2. Observasi 

Mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung dilapangan terhadap proses perkara perceraian tersebut. Apa 

yang diamati bergantung pada pertanyaan yang dikemukakan berhubungan 

dengan apa yang ingin dicari jawabanya.19 

b. Studi Kepustakaan  

Dalam hal ini Peneliti akan mencari data dengan melakukan 

penelusuran kepustakaan dengan cara dokumentasi yang didasarkan atas 

permasalahan yang diangkat dari berbagai bahan hukum yang digunakan 

                                                        
19  Ibid. Hal 118. 
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baik primer, skunder, maupun tertier sehingga nantinya bias di inventarisir 

sebagai bahan dasar dalam menganalisa permasalahan yang di teliti.20   

5.  Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah deskriptif 

kualitatif.21 yaitu menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan 

secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus kajian 

penelitian. Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian 

merupakan serangkaian fakta yang sudah direduksi secara cermat dan sistematis. 

Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian 

data diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian 

diadakan penyajian data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. 

Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap kekurangan data maka 

peneliti dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul 

secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunanya dibuat 

sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) babdan masing-

masing bab terdiri dari Sub bab. Secara garis besar bab-bab tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

                                                        
20  Ibid. Hal  94. 
21  Burhan Bungin. 2003.  Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 



15 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang alasan pemilihan judul (latar belakang), permasalahan, 

penengasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan umum dari perkawinan dan cerai gugat serta 

tinjauan umum tentang peradilan agama. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang uraian dari hasil penelitian dan pembahasan 

dari hasil penelitian. 

BAB IV PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Dan bagian akhir penulisan hukum 

berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 


