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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Disadari atau tidak, kedatangan Islam di jaman jahiliyah cukup memberikan 

dampak yang signifikan bagi masyarakat pada waktu itu. Jika dilihat dari aspek 

hukum, masyarakat yang pada mulanya tidak mengenal adanya suatu peraturan, 

hingga pada akhirnya mampu memahami betul bagaimana pentingnya suatu 

undang-undang tersebut diberlakukan. Pada prinsipnya masyarakat jahiliyah 

memandang bahwa kehidupan mereka sama sekali tidak terbatasi dan dibatasi 

oleh hukum, dengan prinsip “siapa yang kuat dialah yang berkuasa” menjadikan 

mereka bertindak semaunya. Akibatnya, kaum perempuan yang pada hakikatnya 

lemah dijadikan sebagai barang warisan oleh kaum laki-laki, bahkan kaum 

perempuan dianggap sebagai aib keluarga. Dari situlah tidak sedikit dari 

kelahiran bayi perempuan mengalami siksaan bahkan untuk menutupi rasa malu 

keluarga. Budaya yang berkembang di masyarakat jahiliyah pada waktu itu 

adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka1. Akan tetapi Islam telah 

merubah segalanya, perempuan tidak lagi dipandang sebagai kaum yang 

tertindas layaknya barang yang dapat diwariskan secara turun temurun oleh 

kaum lelaki, sehingga kaum perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang 

sama.  

Islam begitu menjunjung tinggi akan hak asasi manusia, mengatur berbagai 

macam kehidupan manusia secara komperhensif dan memberikan solusi pada tiap 

                                                 
1 Departemen agama RI: Al-qur’an dan terjemahannya, 2002. Darus Sunna , Jakarta. Hal 587 
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aspek permasalahan, mulai dari hal terkecil sampai pada urusan yang melibatkan 

berbagai kepentingan, sehingga orang yang berpegang teguh kepadanya (Islam), 

benar-benar terjaga dari hal-hal yang dapat mencelakahkan dirinya, misalnya; 

Islam memberikan jalan keluar bagi remaja yang sudah menginjak usia dewasa 

untuk melangsungkan perkawinan agar pergaulan antara laki-laki dan perempuan 

menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

berkehormatan. Disamping itu, dari ikatan perkawinan pula nantinya akan 

terbentuk rumah tangga yang dapat dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa 

kasih sayang antara suami-isteri. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

yang diharapkan didalamnya rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam 

undang-undang no. 1 Tahun 1974 pasal (1) dijelaskan bahwa “perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dalam perkawinan inilah setiap orang akan mendambakan dan bercita-citakan 

terciptanya keharmonisan keluarga, dinamika keluarga yang sehat dan penuh 

kasih sayang, juga kelahiran buah hati yang akan menjadi penerus garis keturunan  

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu 

hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan 

dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Menurut pendapat Iver dan Page 

yang dikutip oleh Su’adah dalam bukunya sosiologi keluarga mengatakan bahwa; 

“ciri-ciri umum keluarga meliputi hubungan perkawinan yang terbentuk atau 
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susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja 

dibentuk dan dipelihara dalam hubungan rumah tangga yang walau bagaimanapun 

tidak mungkin terpisah dari kelompok keluarga tersebut2. 

Untuk mencapai hal tersebut tentu sangat dibutuhkan adanya saling pengertian 

dan saling memahami kepentingan antara dua belah pihak, terutama dalam urusan 

hak dan kewajiban. Sebab dari situlah keluarga yang harmonis dan penuh kasih 

sayang akan tercipta dengan sendirinya. Sebab pada kenyataannya kerap kali 

terlihat dalam kehidupan berumah tangga terjadi perselisihan antara suami-isteri, 

akibat karena tak terpenuhinya hak dan kewajiban yang mestinya dilaksanakan 

dan diperoleh oleh kedua belah pihak (suami-isteri).  

Pola dan bentuk keluarga yang terjalin dari hasil perkawinan sendiri tentu 

memiliki perbedaan dinamika antara keluarga yang satu dengan keluarga yang 

lain, mulai dari dinamika keluarga yang terbangun secara harmonis, saling 

menyayangi antar anggota keluarga, sampai pada keluarga yang selalu mengalami 

perselisian yang kerap membawa pertengkaran antar anggota keluarga. Sehingga 

tidak mustahil dari perselisihan yang terjadi akan berakibat putusnya ikatan 

perkawinan (Perceraian). Salah satu sebab dimungkinkan terjadinya peceraian 

adalah Syiqaq, (perselisihan secara terus menerus). Ini membuktikan bahwa dalam 

membina keluarga yang sakinah tidak semudah dengan apa yang terbayang di 

pikiran kita. Perceraian adalah jawaban sederhana yang menunjukkan bahwa tidak 

semua orang mampu membentuk keluarganya sesuai dengan apa yang dicita-

citakan. Islam memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami 

                                                 
2 Su’adah, Sosiologi Keluarga (Malang; UMM Press,2005). Hal. 23 
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permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, salah satunya adalah 

“perceraian”.  

Perceraian adalah jalan terakhir dan satu-satunya jalan yang ditawarkan oleh 

“Islam” dalam menyelesaikan permasalahan keluarga bila mana permasalahan 

tersebut terjadi secara terus-menerus dan tidak ada kemungkinan untuk hidup 

rukun, meskipun perceraian sendiri sejatinya sangat dibenci oleh Allah swt. 

Sebagaimana riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah menjelaskan bahwa; “ perbuatan 

yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah adalah talaq (cerai)”. Karena itu Islam 

sangat menganjurkan pada setiap permasalahan yang terjadi agar terselesaikan 

secara damai. 

Perceraian ada dua macam, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah 

merupakan bentuk cerai yang timbul atas keinginan suami karena alasan tertentu. 

Sedangkan cerai gugat adalah suatu bentuk perceraian yang terjadi atas 

permintaan seorang istri. 

Perceraian hanya terjadi di depan sidang pengadilan, bagi umat Islam di 

Pengadilan Agama. Oleh karenanya bagi setiap orang yang hendak bercerai harus 

mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Setelah perkara diterima, Pengadilan 

Agama tidak begitu memberi ijin ikrar talak atau menjatuhkan putusan cerai, akan 

tetapi harus terlebih dahulu melalui beberap tahapan, salah satunya adalah upaya 

perdamaian (melalui mediasi). 

Dalam peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 menjelaskan tentang 

bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal dua ayat (2) disebutkan 

bahwa; “semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama 
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wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”. 

Ketentuan pasal ini menggambarkan ruang lingkup sengketa yang dapat di 

mediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan 

umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.3 Artinya dalam perkara 

perceraian yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu 

menjalani proses mediasi. 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang 

berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak 

ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 

menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘berada di tengah’ juga bermakna 

mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 

menyelesaiakan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang 

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) 

dari para pihak yang bersengketa4.  

Jika dilihat dari praktek sehari-hari, pengadilan yang bertindak dalam 

mengatur segala proses mediasi yang hal tersebut sangat diharapkan untuk 

memberikan jalan damai antar dua belah pihak, sampai sejauh ini belum 

memberikan kontribusi yang cukup menggembirakan bagi para pihak yang 

berperkara, yang mestinya diharapkan dapat menghasilkan perjanjian damai yang 

di tuangkan dalam sebuah akta, (akta vandading). Hal tersebut terlihat ketika kita 

berkaca pada keberhasilan “mediasi” yang diterapkan di beberapa Negara lain. 

Diantaranya Austarila yang mencapai 80%, di California 85%. Singapura 90%, 
                                                 
3 Syahrizal, Abbas. Mediasi dalam perspektif hukum syari’ah,adat,dan nasional (Jakarta: 
kencana, 2009) . Hal 24 
4 Ibid., Hal 2 
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dan jepang yang hampir semua perkara berhasil diselesaiakan lewat jalur mediasi. 

Sementara di Indonesia keberhasilan mediasi masih sangat memprihatinkan. 

Apalagi di lingkungan peradilan agama yang tingkat keberhasilannya tergolong 

sangat rendah.  

Ketika melihat permasalan diatas, pertanyaan yang patut dijawab adalah 

sampai sejauh manakah  efektivitas mediasi dalam perkara perceraian? Apakah 

mediasi hanya sebatas upaya pendamaian saja, atau mungkin memiliki orientasi 

yang lebih disamping upaya pendamaian antar dua belah pihak yang berperkara. 

Tentunya dalam menjawab pertanyaan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan 

beberapa teori yang ada. 

Dari pemaparan masalah diatas, maka penulis merasa perlu melakukan 

tindaakan lebih lanjut. Dengan melakukan beberapa penelitian yang tentunya 

diharapkan lebih membantu dalam memahami sejauh manakah efektifitas mediasi 

dalam perkara perceraian yang diterapkan oleh lembaga peradilan. Disamping itu, 

berkaitan dengan hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

dikemudian hari juga merupakan sebagai tugas akhir dalam syarat pencapaian 

gelar S1 yang sedang di tempuhnya. Adapun topik yang akan diangkat dalam hal 

ini adalah “efektivitas mediasi dalam perkara perceraian”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Sejauh mana usaha hakim mendamaikan para pihak dalam proses mediasi 

pada perkara perceraian? 

2. Sejauh manakah  efektivitas mediasi dalam perkara perceraian? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui usaha hakim mendamaikan para pihak dalam proses 

mediasi pada perkara perceraian. 

2. Untuk mengetahui sejauh manakah efektivitas mediasi dalam perkara 

perceraian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Sebagai pengembangan serta sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan 

dalam hal “efektivitas mediasi dalam perkara perceraian”, dalam 

bidang Ilmu hukum dan ahwal al-syahsiyah di Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

b. Sebagai salah satu referensi peneliti lain yang berkaitan dengan 

“efektivitas mediasi dalam perkara perceraian” yang dilakukan 

dikemudian hari. 

2. Secara Praktis 

a.  Sebagai wawasan kepada penulis secara pribadi tentang bagaimana 

efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. 

b. Sebagai informasi serta masukan dan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. 

 

E. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 
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Sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian 

ini maka untuk memepermudah mencari data tentang efektifitas mediasi 

dalam perkara perceraian, penulis akan menggunakan jenis penelitian 

lapangan. 

2.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran pengetahuan5. Yang tentunya usaha-usaha tersebut 

memerlukan metode atau cara yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini, 

pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni suatu 

pendekatan yang lebih menggunakan perspektif empiris dan yuridis, yang 

mana pendekatan ini untuk mengevaluasi keterkaitan antar keduanya. 

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji bagaimana penerapan mediasi dalam 

perkara perceraian.   

3. Lokasi penelitian 

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama 

Kota Malang. Sebab lokasi tersebut dirasa sangat menunjang dalam 

penyelesaian penulisan tugas akhir, diantaranya adalah banyaknya perkara 

perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Kota Malang itu sendiri, juga 

jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat domisili peneliti. 

4. Sumber data 

a. Data primer 

                                                 
5 Saebani, Beni Ahmad. metode penelitian hukum, (Bandung:pustaka setia, 2009) . Hal 16 
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Sumber data primer adalah sumber data pertama yang diperoleh di 

lapangan6. Adapun sumber data yang dimaksud adalah data-data yang 

diperoleh dari subyek penelitian, dalam hal ini adalah data responden 

dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa 

hakim serta para pejabat yang terkait observasi dan dokumentasi di 

Pengadilan Agama Kota Malang. 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer, 

dan merupakan data pendukung7. Adapun sumber data yang dimaksud 

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

diantaranya: beberapa buku, majalah, dan media (baik elektronik 

maupun cetak) yang masih terkait dalam hal ini. 

5.  Analisa Data 

Ananlisa data penulis dalam penelitian ini menggunakan analisa data 

Deskriptif Kualitataif, yaitu analisa data yang menggambarkan 

permasalahan dalam penelitian secara kualitatif.  

6. Teknik Pengumpulan data 

a.   Observasi 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian secara langsung 

untuk memperoleh gambaran dari penelitian secara konkrit. Dengan 

                                                 
6 Burhan Bungun, metodologi penelitian social: format-format kuantitatif dan kualitatif 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001). Hal 128. 
7 Ibid. 129 
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pengamatan ini sangat memungkinkan peneliti melihat dan mengamati 

sendiri 

dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan, yaitu 

peneliti tidak terlibat secara langsung, namun disini peneliti hanya 

bertindak sebagai pengamat. 

b.  Interview  

Interview merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yaitu melalui interaksi secara langsung antara 

peneliti dengan sumber data (responden). Komunikasi ini dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dalam hal 

ini peneliti akan menggunakan komunikasi secara langsung yaitu 

dilakukan dengan cara face to face, artinya peneliti berhadapan 

langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal 

yang ingin diketahuinya, begitu juga dengan responden yang  

diharapkan untuk memberikan jawaban dengan  cara lisan pula. 

c.  Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan 

teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan 

mempelajari dokumen atau catatan peristiwa yang terdahulu sebagai 

pelengkap penggunaaan metode observasi dan interview yang 

dilakukan oleh peneliti.  

7. Popolasi/Sampel 
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Populasi pada penelitian ini adalah para pihak yang terkait, yakni para 

hakim (mediator) yang menangani kasus-kasus mediasi dalam perkara 

perceraian dan para pihak yang berperkara (perceraian) yang tercatat 

pada tahun 2009 dan 2010. sedangkan sampel yang diambil dengan 

menggunakan teknik purpossive sampling. Menurut Muslan 

Abdurrahman, pada perkuliahan dalam bidang studi metodologi 

penelitian hukum menjelaskan bahwa teknik purpossive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan yang akan dituangkan terurai dalam sistematika 

yang terdiri dari empat bab, dengan maksud mempermudah penulisan dan 

pembahasan dari hasil penelitian yang secara sistematik diuraikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah 

(merupakan permasalahan yang akan dijadikan materi dalam penelitian), rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

Bab II Telaah Kajian  

Dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa teori dan landasan hukum 

serta bebrapa permadsalahan yang kiranya dianggap penting untuk dikaji. 

Pertama, tentang perkawinan, adapun yang menjadi pembahasan dari padanya 

adalah bagaimana tujuan perkawinan serta dasar hukum atas perkawinan itu 
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sendiri. Kedua, tentang perceraian, yang di dalamnya menjelaskan tentang 

antisipasi perceraian, beberapa macam alasan perceraian, dan proses perceraian. 

Ketiga, tentang Peradilan Agama, yang menjadi penjelasan adalah tentang Asas-

asas Peradilan Agama, tugas Peradilan Agama, serta kekuasaan dan wewenag 

Peradilan Agama. Keempat, menjelaskan lebih lanjut tentang mediasi, yang dalam 

hal ini berisikan bagaimana pengertian mediasi, prinsip-prinsip mediasi, proses 

mediasi, dasar hukum mediasi, serta manfaat dan tujuan mediasi itu sendiri. 

Kelima, adalah menjelaskan sekilas tentang meditor. 

Bab III Pembahasan 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, serta analisa data 

terhadap rumusan masalah yang ada. Pada bab ini pula peneliti akan memaparkan 

tentang sejauh mana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian.  

Bab IV Kesimpulan dan Saran 

Setelah mengupas tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian secara 

komperhensif, maka penulis akan menyimpulkan hasil penelitian, sehingga secara 

jelas dapat diketahui titik temu antara hasil penelitian dengan rumusan masalah 

yang memerlukan jawaban. Disamping itu, peneliti memberikan saran serta 

rekomendasi penelitian pada pihak-pihak yang terkait dalam proses mediasi. 

 

 


