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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena 

yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bermula dari perbedaan 

pendapat diantara suami dan istri. Sering ditemui, bahwa kerap kali yang 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Disamping 

itu pada umumnya jarang sekali warga yang mengetahui Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 

Margaret mead, mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial terkecil 
dalam masyarakat yang anggotanya terkait oleh adanya hubungan perkawinan 
(suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak 
pungut (adopsi). Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah 
tangga sangat sentral, yakni sebagai dasar pembinaan negara. Didalam 
keluargalah, seseorang pertama kali mendapatkan kesempatan menghayati 
penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh 
perlindungan pertama. Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
menjadi wajah lain yang sering kali diterima sebagai hal yang biasa dan 
dipandang sebagi urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak 
apologi diberikan bahwa kekerasan merupakan bagian dari pendidikan dan 
pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat 
terbentuknya sebuah rumah tangga.1 

 
Kekerasan, sebuah kosakata yang cukup populer dan aktual dalam 

beberapa tahun belakangan ini, telah memasuki wilayah politik, ekonomi, 

sosial, budaya, maupun pemikiran keagamaan; bahkan telah memasuki wilayah 

yang paling kecil dan eksklusif, yaitu keluarga. Sangat ironis, di tengah-tengah 

                                                        
1 Moerti Hadiati Soeroso. 2010. Kekerasan dalam rumah tangga. (Jakarta : Sinar Grafika) cet 1, hlm viii 
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masyarakat yang katanya modern, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, 

demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan 

tindak kekerasana justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang 

tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya 

berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, pemerkosaan, 

penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah 

wadah budaya kekerasan. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya 

terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, 

terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke 

permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap 

wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan 

diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, 

kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan 

diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki 

situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan 

metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat. 

Melihat struktur sosial kita dapat memahami bagaimana laki-laki dan 
perempuan mengembangkan karakteristik kepribadian dan respon-respon 
berbeda. Laki-laki diistimewakan sekaligus mendapat tugas menjadi kepala 
keluarga akan menjadi pihak yang akan terus menerus perlu meyakinkan diri 
bahwa ia memang mampu, dapat mengendalikan keluarga (haru ditaati anak 
dan istri), dan menjadi orang nomor satu. Ia perlu terus melakukan langkah-
langkah untuk meyakinkan dirinya bahwa ia memang penting, bahwa istrinya 
memanga menghormati dan berada dibawahnya, demikian seterusnya. Laki-
laki sejak usia sangat dini juga telah disosialisasi untuk menyukai kekerasan, 
melalui berbagai bentuk permainan, olahraga keras, tontonan-tontonan yang 
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menyuguhkan kekerasan sebagai cara untuk memperoleh apa yang 
diinginkannya dan menyelesaikan masalah.2 

 
Sementara itu pada umumnya perempuan disosialisasi untuk bersikap 

lemah lembut, lebih mengutamakn pelayanan dan perawatan bagi orang-orang 

lain, tidak menampilkan sikap kasar, tetapi lebih bersikap sabar, mengalah dan 

meminggirkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Perempuan tidak bisa 

melibatkan diri dalam aktifitas- aktifitas fisik keras, juga dilarang menyatakan 

perasaan marah secara terbuka. Karena itu, dapat dimengerti bahwa perempuan 

yang mengalami bentuk kekerasan sulit bereaksi kostruktif, selain itu ia pun 

mengalami hambatan-hambatan dan tidak mendapakan dukungan sosial untuk 

dapat keluar dari permasalahannya. 

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang 

biasa. Namun, apabila ketegangan itu berbuah kekerasan, seperti: menampar, 

menendang, memaki, menganiaya dan lain sebagainya, ini adalah hal yang 

tidak biasa. Demikian itulah potret KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 

Peristiwa suami menempeleng istri tentulah bukan berita yang mengejutkan 

bagi masyarakat. Sebab, sudah terlalu sering terjadi. Bahkan, penyiksaan 

secara berlebihan dengan membakar sampai membunuh istrinya sendiri 

merupakan potret buram rumah tangga hari ini. 

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak 

atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih 

dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini 

                                                        
2 Achie Sudiarti Luhulima. 2000. Pemahaman bentuk-bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan 

dan alternatif pemecahannya. (Jakarta : PT Alumni) hal,17 
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bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang 

tentu pelakunya adalah suami tercinta. 

Melihat fenomena sekarang mengenai tindakan kekerasan yang 

merupakan suatu hal tidak asing lagi tapi selalu menjadi perhatian publik karna 

masalah kekerasan tidak akan pernah berhenti namun sebagai manusia hanya 

bisa berusaha untuk meminimalisir tindak kekerasan terutama kekerasan yang 

terjadi dalam rumah tangga.3 

Untuk meminimalisir tindak kekersan terutama dalam rumah tangga 

maka dibentuklah berbagai macam Undang-Undang yang berkaitan dengan 

kekerasan dalam rumah tangga. Seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita. 

Hak asasi manusia marupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 

pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus 

dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi 

dirampas  oleh siapa pun. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap orang dilahirkan 

bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta 

dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan 

                                                        
3 Rika Suraswati. 2006. Permpuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. (Bandung : 
PT Citra Aditya Bakti). Hal, 18. 
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bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pegakuan, 

jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat 

kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.Setiap orang 

berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, 

tanpa diskriminasi. 

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) 

yaitu “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga”. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai hubungan 

erat dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hubungan tersebut terletak pada 

buku 1 KUHP tentang aturan umum, yang terdiri atas pasal 1 samapai pasal 

130 KUHP. Bunyi pasal 1 KUHP yaitu “Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 

sampai deangan Bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 

oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali 

jika oleh undang-undang ditentukan lai“. 

Pada pasal 1 ayat (1) tersebut mengandug makna, bahwa suatu perbuatan 

baru dapat dijatuhi pidana, setelah ada undang-undang yang mengatur terlebih 
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dahulu. Berarti dalam menjatuhkan pidana, harus berpedoman pada undang-

undang yang tertulis. Hal ini diperjelas oleh pasal 1 KUHP yang menganut asas 

legalitas (principles of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap 

perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-

undang. 

Hukum telah diatur di negara kita namun masih banyak yang belum 

mengerti atau memahami hukum positif ataupun hukum Islam sehingga masih 

banyak masyarakat yang bertindak sewenang-wenag tehadap keluarga terutama 

istri karena mereka masih menganggap itu adalah hak mereka sepenuhnya 

untuk mengatur rumah tangganya tanpa ada campur tangan orang lain. 

Terbukti dengan pemahaman seperni  ini masih banyak yang melakukan 

bimbingan terhadap keluarga diuar batas kewajaran, seperti data yang dilansir 

Mahkama Agung (MA) maret 2011, Jawa Timur memang  salah satu daerah 

dengan kasus KDRT tertinggi di Indonesia. Mahkama Agung mencatat setidak-

tidaknya 10.029 kasus perceraian dipicu oleh KDRT, dimana Jawa Timur 

menempati posisi pertama yaitu sebanyak 4.060 kasus.4 

Kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat 

panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan 

hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Masih banyak kaum 

perempuan diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), 

dimarginalkan, bahkan didiskriminasi. Para pemikir feminis mengemukakan 

bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu selain karena faktor-faktor 

                                                        
4 Koran Surya, No. 323 Tahun XXV, Sabtu, 22 Oktober 2011. Hal 1 
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ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, keadaan timpang tersebut boleh 

jadi juga justifikasi oleh beberapa kaum pemikir agamawan. Hal ini misalanya 

terliahat pada penafsiran mereka atas ayat Al-Qur’an surat An-Nisa’ 4 : 34 : 

                             

       …….   

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. (QS. An-Nisa’ (4) : 34) 
 

Para ahli tafsir menyatakan bahwa qawwam berarti pemimpin, 

Penanggung jawab, pengatur, pendidik, dan sebagainya. Kategori-kategori ini 

sebenarnya tidaklah menjadi persoalan yang serius sepanjang ditempatkan 

secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, 

secara umum para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini 

adalah mutlak. Kelebihan laki-laki dari perempuan sebagaimana dinyatakan 

dalam ayat diatas, oleh para penafsir Al-Qur’an dikatakan kerena akalnya dan 

fisiknya.  

Akan tetapi, semua superioritas dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan 
sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki 
pasti lebih berkualitas dari pada perempuan. Hal ini bukan saja karena 
dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar 
kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta social sendiri telah 
membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa diingakari oleh 
siapapun. Zaman telah berubah, sekarang semakin banyak perempuan yang 
memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang 
hanya dan harus menjadi laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang 
kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun 
public, dalam bidang politik maupun, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, 
karakteristik yang menjadi dasar argument bagi superioritas laki-laki bukanlah 
sesuatu yang tetap yang berlaku sepanjang masa. Akan tetapi merupakan 
produk dari sebuah proses sejarah, yakni sebuah perkembangan yang terus 
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bergarak maju dari bad’awah (nomeden) menuju hadh’arah (berkehiduapan 
menetap, modern), dari ketertutupan pada keterbukaan, dari kebudayaan 
tradisional pada kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual pada 
pemehaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang 
berlangsung secara evolutif dan dinamis.5 

 
Persoalan paling signifikan dalam hal ini adalah bagaimana mewujudkan 

prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan atau al-akhlaq al-karimah dan hak 

asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak 

termanifestasi dalam term-term kesetaraan manusia, kebebasan saling 

menghargai, penegakan keadilan, dan kemaslahatan (kebaikan). Memang, 

term-term ini memiliki arti yang relativ. Namun relativitas ini justru menjadi 

dasar bagi kita untuk bisa merumuskan persoalan-persoalan secara bersama-

sama dengan tepat dalam konteks dan situasi sosial kita masing-masing secara 

dinamis dibawah prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini terdapat dalam Al-

Qur’an dan hadits yang  membicarakan relasi suami istri atau lebih umum lagi 

tentang al-ahwal asy-syakhsyiyah (hukum keluarga). Sebagaiman yang 

disebutkan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ (4) ayat 19 :  

….                           

          

Artinya : dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu 
tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 
(QS. an-Nisa’ (4): 19) 

 
 
 
 

                                                        
5 Husain Muhammad. 2001. Fiqh perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gendar ). 
Yogyakarta: LKis Yogyakarta, Hal. 20-21 
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Hadits Rasulullah SAW : 
 

   كمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم خلقًا، وخیاركم خیاركم لنسائكمأ

 Artinya : Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah, 
yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya/keluarganya.6  

Para ahli menjelaskan bahwa al-ma’ruf adalah adat, kebiasaan atau 

tradisi yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat, serta tidak 

menyimpang dari dasar-dasar agama. Dengan begitu, maka ma’ruf merupakan 

kebaikan berdimensi lokal dan temporer, atau dalam bahasa popular 

berdimensi kontekstual. 

Ayat-ayat yang sementara ini diiterpretasikan bias gender juga harus 

dikaji ulang dan ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan 

kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Karena prinsip 

dasar ideal Islam adalah persamaan dan keadilan antara laki-laki dan 

perempuan. 

Sedangkan Islam sangat melarang terjadinya kekerasan dalam keluarga. 

Ini terbukti beberapa ayat di dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW 

yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik 

mungkin.  Sebagaimana firman Allah SWT : 

                      

        

Artinya :“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-
amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan 
sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-
orang yang zalim”(QS. Ali Imran  (3) : 57) 

 
                                                        
6 Hadits shahih riwayat At-Tirmidzi (IV/325), Ahmad (II/250, 472), Ibnu Hibban (1311, 1926) 
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Hadis Rasulullah SAW : 

َعْن َأِبي َذرٍّ اْلِغَفاِري َرِضَي اُهللا َعْنُھ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم  ِفْیَما 
َیْرِوْیِھ َعْن َربِِّھ َعّز َوَجلَّ َأنَُّھ َقاَل : َیا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعلَى َنْفِسي 

 َوَجَعْلُتُھ َبْیَنُكْم ُمَحرَّمًا، َفَال َتَظاَلُمو
 

Artinya : Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahuanhu dari Rasulullah 
shollallohu ‘alaihi wa sallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya 
Azza Wajalla bahwa Dia berfirman: Wahai hambaku, sesungguhya aku telah 
mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya 
(kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim.7 
 

Ayat  hadits tersebut diatas jelas bahwa Allah SWT tidak menyukai 

orang-orang yang zalim, karna perbuatan zalim melambangkan sifat kejam, 

bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan 

kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta 

benda, ketidak adilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat 

zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji 

dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang 

seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan. 

Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal yang akan 

menimbulkan perselisihan, maka suami harus memberi nasehat dengan baik, 

kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. 

Kalau istri masih berbuat semcam itu dan meneruskan keduhakaannya maka 

sumi boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya atau memukul 

daerah-daerah sensitif. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :  

                                                        
7 Al-Munziri, Imam. 2001. Ringkasan hadits shahih muslim. Jakarta: Pustaka Amani. Hal. 1071 
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  ….                

                            

       

 Artinya :Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. 
Kemudian jika ereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.  (QS. An Nisa (4) ayat 34) 

 
Hadits Rasulullah SAW : 

Artinya : Berilah wasiat kepada istri dengan cara yang baik, sebab mereka itu 
(ibarat) tahanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa atas mereka sedikit pun 
selain itu (wasiat di atas kebaikan), kecuali jika mereka melakukan perbuatan 
keji secara terang-terangan. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah 
mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak 
menyakiti. 8 

 
Allah SWT telah menjelaskan keadaan kaum perempuan adakalanya 

mereka taat dan adakalanya membangkang (nusyuz). Termasuk nusyuz adalah 

mereka yang menyombongkan diri dan tidak melakukan ketaatan kepada 

suami. Menurut Abidin dan H. Aminuddin, nusyuz berarti durhaka. 

Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa 

alasan yang dapat diterimaoleh syarak.9 Maka ketika tanda-tanda nusyuz 

tampak, suami wajib melakukan beberapa langkah dalam upaya meyadarkan 

dan mengembalikan keadaan istri ke jalan yang benar. Dimulai dengan 

menasihati, kemudian memisahkan diri dan berpaling dari istri dan langkah 

                                                        
8  Hadits hasan li ghairihi. Riwayat Tirmidzi (no. 1163) dan Ibnu Majah (no. 1851)    dengan 
syahid (penguat) dari riwayat Ahmad (V/72), dari 'Amr bin Al-Ahwash radhiyallahu 'anhu 
9 Tihami & Sahrani Sohari. 2009. Fikih munakahat. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Hal. 185. 
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ketiga memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membekas, 

dengan tujuan kebaikan. Ibn Abbas memperjelasnya dengan pukulan yang 

tidak menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menimbulkan luka. Jika 

Istri mentaati perintah suami, maka suami dilarang untuk mencari-cari 

kesalahan istri dan mendzaliminya. 

Kejahatan bukanlah suatu yang fithri pada diri manusia. Kejahatan bukan 

pula "profesi" yang diusahakan oleh manusia. Juga bukan penyakit yang 

menimpa manusia. Kejahatan adalah tindakan melanggar aturan, baik aturan 

dengan Rabbnya, dirinya, dan dengan manusia lainnya. 

Berdasarkan hukum Islam ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga yang bisa menimpa wanita atau laki-laki : 
1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya. 
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh 
3. Asy-Syajjaj adalah perlakuan khusus pada bagia muka dan kepala. 
4. Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selai wajah, kepala, dan 

athraf. 
5. Tindakan selain yang telah disebutkan di atas, yang termasuk ke dalam 

kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak 
sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak perlu 
menimbulkan luka syajjaj atau jirah.10 
 

Dari beberapa bentuk kekerasan diatas yang bisa terjadi dalam 

lingkungan keluarga, maka kekerasan dalam rumah tangga temasuk dalam 

jarimah qishash dan diat. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah 

hukuman yang suda ditentukan oleh syara’ yang merupakan hak manusia maka 

hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarga.  

                                                        
10 Ahmada wardi muslich, 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sianar Grafika. Hal. 183 
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Dalam Islam telah diatur bagaimana kadar hukuman bagi orang yang 

melanggar dan seperti apa hak-hak mereka yang harus dipenuhi, namun masih 

banyak orang yang belum terlalu mengerti dengan persoalan-persoalan tersebut 

terutama penulis. Melihat banyaknya atauran hukum yang ada sekarang masih 

banyak kegelisahan masyarakat yang belum terjawab dan terpenuhi hak 

mereka masing-masing yang memang sangat membutuhkan perlidungan 

hukum terutama yang manjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Apa 

yang menjadi persoalan sehinnga para pencari keadilan belum mendapakan 

keadilan. Berangkat dari permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji persoalan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih lanjut dan 

lebih mendalam. Untuk itu penulis mengambil judul : ANALISIS YURIDIS 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

“Bagaimana perspektif  hukum positif dan hukum islam megenai 

kekerasan dalam rumah tangga.” 

C. Tujuan Penelitian    

Untuk mengetahui perspektif hukum positif dan hukum islam megenai 

kekerasan dalam rumah tangga. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademik maupun 

praktis sebaagai berikut: 

1. Manfaat Praktis  

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 

jenjang strata 1 pada Jurusan Syari’ah twinning program di Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Sebagai referensi 

tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kajian yang sama dan 

memberi kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 

khususnya hukum perkawinan. 

b. Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat luas khususnya 

kepada para suami tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga 

masyarakat mengerti bagaimana seharusnya perlakuan suami terhadap 

istri atau anak sebagai kepala rumahtangga. 

2. Manfaat Teoritis 

Dapat mempertajam analisis dan wawasan ilmu pengetahuan terutama 

bagi penulis terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode peneitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. 

Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di 

dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan 
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sebagai kaidah atau norma yagn merupakan patokan perilaku manusia yang 

diaggap pantas.11 

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau 

library research. library research yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada 

studi literatur atau pustaka. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini akan 

dilakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka 

yang berkaitan dengan kumpul kebo atau semenleven. Adapun yang 

digunakan pada tahap yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. sumber priemer yaitu diperoleh dengan cara melakukan studi 

kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah keterangan atau wacana 

secara langsung melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Al-Qur’an, dan Al-Hadits.12 

b. sumber sekunder yaitu karya-karya para pakar hukum dan referensi-

referensi lain yang memiliki keterkaitang dengan hukum yang efektif dan 

khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Urgensi sumber 

sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan pembanding dalam 

rangka kepentingan analisis. 

                                                        
11 Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM pres, hal. 
127 
12 Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 47. 
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c. Data Tersier, yaitu sumber data yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti: kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.13 Dalam penelitian ini data 

tertier yang dipakai berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Ensiklopedi. 

4. Metode Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

tehnik content analysis yaitu dengan cara mencari gambaran secara rinci dan 

menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti kemudian dianalisis. 

Metode ini merupakan tehnik untuk membuat kesimpulan dengan 

mengidentifikasikan secara detail karakteristik meteri yang mengikat secara 

subjektif dan sistematik. Dalam menganalisis data ini dengan menggunakan 

metode : 

a. Metode induktif yaitu metode yang dimulai dengan mengemukakan 

kanyataan yang bersifat khusus dan kemudian diakhiri dengan 

kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode dedukatif yaitu metode yang dimulai dengan menggunalan atau 

mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum sealnjutnya 

dikemukakan kenyataannya yang bersifat khusus. 

5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, perlu adanya 

sistematika penulisan yang tebagi menjadi empat bab yang terdiri dari :  

                                                        
13 Ibid. 
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     BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang. 

A.  Latar Belakang 

B. Rumusan masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

E. Metode Penelitian  

F. Sitematika penulisan. 

    BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan kerangka dasar teori penulisan dalam  

menganalisa pembahasan permasalahan yang akan dibahas meliputi. 

A. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum 

Positif     

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan/Pernikahan  

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri  

3. Pengertian Korban dan Kekerasan Menurut Peraturan 

Perundang-Undangan     

4. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga  

5. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga  

B. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum 

Islam  

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan/Pernikahan  

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri  
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3. Pengertian Korban dan Kekerasan Menurut Hukumm Islam  

4. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga    

5. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

    BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok yang ada 

dalam skripsi ini mengenai perspektif hukum positif dan hukum 

islam megenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu : 

A. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut  Hukum 

Positif dan Hukum Islam   

B. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

D. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

E. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

     BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis. 


