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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memiliki sebuah 

undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang 

berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, sudah lama 

diperjuangkan untuk mewujudkannya, baik oleh organisasi-organisasi dalam 

masyarakat baikpun dalam pemerintah. 

Pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut 

terkabul dan menjadi kenyataan dengan disahkannya dan diundangkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

yang mana disebutkan bahwa ”perkawinan itu sebagai suatu ikatan lahir dan 

bathin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan seorang pria dengan seorang 

wanita harus diupayakan kekal dan bahagia.
1
 

Dengan diberlakukan Undang-undang perkawinan ini, dapat dikatakan 

bahwa salah satu yang bisa dijadikan alasan adalah masalah perceraian. Yang 

mendorong untuk diciptakan Undang- undang perkawinan diantara alasan yang 

lain.
2
  

                                                             
1  UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 
2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Cetatakan ke empat, 1999: Librery Yogyakarta, hal.158. 
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Sejalan dengan tujuannya, Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 

menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian 

merupakan jalan akhir  yang ditempuh untuk memecakan persengketaan 

didalam rumah tangga setelah diupayakan damai tetapi tidak berhasil dan 

mengalami jalan buntu. 

Percerain dapat diterima dan dilakukan dipengadilan apabilah ada alasan 

yang dibenarkan hukum maupun pertimbagan hakim. Perceraian tidak dapat 

dilakukan dengan jalan permufakatan saja. Hal itu sesuai dengan pendapat 

Subekti yang mengatakan bahwa: 

“Undang-Undang tidak membolekan perceraian dengan permufakatan saja 

antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah”.
3
 

Dalam hukum Islam istri dapat mengajukan gugatan cerai karena suami 

menyeleweng terhadap wanita lain, dan merupakan alasan yang sah, sebab 

perbuatan tersebut dapat menyebabkan pertengkaran. Sebaliknya gugatan cerai 

tanpa alasan yang sah akan tertolak dan haram hukumnya. Sesuai dengan 

pernyataan Allah :  

                 

 

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
4 

Selanjutnya dijelaskan :   

 

                                                             
3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta :  Penerbit PT. Internasa, Cetakan ke dua puluh 

tujuh, 1995, hal. 42. 
4Departemen Agama RI, Op. Cit., 28 QS. Al- Baqarah : 229 
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Artinya : dan janganlah kamu merujuknya dengan maksud hendak menyusahkannya, 

karena dengan demikian itu berarti kamu menganiaya mereka. Dan barang siapa yang 

berbuat demikian, berarti dia menzhlami dirinya sendiri”.
5 

 

Dari ayat tersebut, terkandung makna bahwa istri atau suami boleh 

mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, asal saja alasan tersebut dapat 

diterima dan dibenarkan oleh ajaran agama islam. sebagaimana yang tersebut 

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 

9 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974. Istri yang 

mengajukan gugat cerai dengan alasan suami berbuat zina tersebut telah sesuai 

dengan bunyi pasal 19 hurup F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang 

berbunyi: 

“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga”
6
 

 

 Melihat fenomena di atas masih banyak yang menyebabkan terjadi retaknya 

hubungan dalam sebuah rumah tangga, yang disebabkan salah satunya adalah 

tindak penyelewengan salah satu dalam keluarga.  Dalam mengatasi 

permasalahan  yang berkaitan dengan zina, maka perlu dilakukan pembahasan 

lebih lanjut mengenai perbuatan zina itu sendiri serta bagaimana putusan hakim 

terhadap suami yang berbuat zina di Pengadilan Agama Kota Malang.  

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul 

Ditempat inilah yang mendorong penulis untuk dijadikan sebagai objek 

                                                             
5 Departemen Agama RI, Op. Cit., 28 QS. al-Baqarah:  231 
6 Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975,  hal.44 



4 

 

 

penelitian yang kemudian dibahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul 

ANALISIS PUTUSAN PEGADILAN AGAMA TENTANG GUGAT CERAI 

TERHADAP  SUAMI KARENA ZINA (Studi Kasus Dipengadilan Agama 

Kota Malang) 

 

B. Perumusan Masalah  

Agar lebih terarah dan operasional, maka permasalahan perlu dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut: 

1 Bagaimana proses gugat cerai isteri terhadap suami karena zina di 

Pengadilan Agama kota Malang? 

2 Bagaimana putusan Pengadilan Agama terhadap suami karena zina? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini 

mempunyai berberapa tujuan yang antara lain: 

1. Untuk mengetahui proses gugat cerai isteri terhadap suami karena zina di 

Pengadilan Agama kota Malang.  

2. Untuk mengetahui cara-cara Pengadilan Agama mengadili gugatan karena 

zina  

 

D. Kegunaan  Penelitian 

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai: 

1. Secara Teoritis  
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 Sebagai Bahan informasi mengenai keputusan Pengadilan Agama 

di kota Malang terhadap gugat cerai karena suami berbuat zina. 

 Sebagai Bahan masukan bagi masyarakat yang akan  mengajukan 

gugatan di Pengadilan Agama terutama gugat cerai Karena zina. 

2. Secara Praktis 

 Bahan masukan bagi pihak Pengadilan Agama untuk lebih obyektif 

dalam mengeluarkan keputusan. 

 Bahan penambahan bacaan bagi mahasiswa Al-Ahwalus Syahksiah 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas maksud penelitian skripsi ini maka perlu adanya 

difinisi operasional sebagai berikut : 

1. Putusan, maksudnya adalah keputusan Majalis Hakim Pengadilan Agama 

Kota Malang dalam mengadili perkara gugat cerai karena suami berbuat 

zina terhadap wanita lain. 

2. Pengadilan Agama, maksudnya adalah Pengadilan Agama yang ada dikota 

Malang yang memutuskan tentang perkara-perkara perdata, khususnya 

perdata islam. 

3. Gugat cerai, maksudnya adalah perceraian yang inisiatifnya dari pihak istri 

4. Suami yang berbuat zina artinya suami yang telah melakukan perbuatan 

yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu perlakuan berpacaran, 

berselingkuh, atau berzina dengan wanita lain. 
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Yang dimaksud dengan zina disini adalah persetubuhan (coitus) antara 

laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri yang dilakukan dalam 

keadaan tidak ada unsur keterpaksaan.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dalam pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan 

data dan analisa data. 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari fenomena objek yang 

diteliti dikomparasikan dengan teori yang ada.
7  

Peneliti dalam hal ini akan 

membahas penelitian berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku 

dengan menggambarkan fenomena atau realita yang terjadi yaitu hal-hal 

berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Kota 

Malang.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

       Dalam penelitian, penulis mengumpulkan data dengan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

                                                             
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: 2007). Hal. 40. 



7 

 

 

3.1. Observasi (pengamatan) 

Dalam penelitian ini melakukan observasi nonpartisipan, yaitu 

peneliti tidak terlibat dan bertindak hanya sebagai pengamat
8
 menurut 

Moleong, secara metodologis manfaat penggunaan observasi 

(pengamatan) ini adalah :  

Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi 

motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan 

sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia 

sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, menagkap keadaan itu; 

pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan 

dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula sebagai peneliti 

sebagai sumber Moleong. Dan Lexy. 

Metodologi penelitian kualitatif data; pengamatan 

memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, 

baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek. Observasi ini dilakukan 

baik secara partisipan maupun non partisipan,  yaitu dengan cara 

peneliti ikut langsung dalam setiap proses kegiatan persidangan gugat 

cerai. Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian secara langsung 

untuk memperoleh gambaran dari penelitian secara kongkrit. Dengan 

pengamatan ini memungkinkan penelti melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian secara langsung.  

                                                             
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2006), 

hal. 145. 
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3.2. Interview (Wawancara) 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi 

antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden).  

Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung.
9
Namun penelitian ini akan melakukan komunikasi secara 

langsung yaitu dilakukan dengan cara face to face, artinya penelti 

berhadapan langsung dengan responden untuk menayakan secara lisan 

hal-hal yang ingin diketahuinya dan responden memberikan jawaban 

secara lisan pula. Jawaban responden akan dicatat oleh pewawancara. 

Responden dalam penelitian ini adalah Hakim, Penggugat dan 

Tergugat di Pengadilan Agama Kota Malang. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis interview bebas 

terpimpin, yaitu peneliti sebagai interview mengajukan pertayaan 

terserah interviewer diharapkan lebih luas dan data yang diungkap 

lebih mendalam.
10

 Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi mengenai latar belakang gugat cerai karena zina dan 

berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

 

 

 

                                                             
9 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: CV. 

Andy Offset, 2005), hal.37. 
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3.3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan 

teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan 

mempelajari dokumen atau catatan perestiwa yang sudah berlalu
10  

yaitu berupa buku pedoman Pengadilan Agama dalam mengajukan 

gugat cerai, dan cara-cara hakim mengambil keputusan. 

 

G. Analisis Data  

 Moleong mengemukakan dalam proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang  tersedia  dari  berbagai sumber, yaitu  

wawancara,  pengamatan, dokumentasi  sebagai  berikut.  Setelah  itu  

mengadakan  reduksi  data  yang  dilakukan dengan membuat abstraksi yaitu 

usaha membuat rangkuman, kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan 

sambil membuat koding atau pengelolaan data. Dalam proses analisis data 

penelitian kualitatif terdapat 3 komponen penting, yaitu reduksi   data, sajian  

data,  dan  penarikan   kesimpulan    atau  verifikasi.  Modul analisis  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  analisis interaktif, yaitu 

analisis yang dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen.  

    Peneliti   menggunakan   analisis  interaktif   dengan    alasan   karena    

dalam penelitian kualitatif menggunakan proses siklus, yaitu pada waktu 

pengumpulan data peneliti  selalu  membuat     reduksi   data  dan   sajian  

data,  kemudian     data  tersebut dikumpulkan  berupa    field  notes/catatan   

dilapangan    yang    terdiri  dari  berbagai deskripsi  dan  refleksi. Kemudian 

                                                             
10 Sugiyono, Op.cit., hal. 240. 
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peneliti menyusun peristiwa tersebut  reduksi  data dan  diteruskan  dengan  

penyusunan  sajian  data  yaitu  berupa  cerita  sistematis  yang didukung 

dengan perabot seperti , printer dan dokumen yang lainnya.  

BAB I : Pendahuluan  

Dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan 

dengan indentifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

definisi operasional dan signifikansi / kegunaan penelitian, metode 

penelitian terdiri dari : Jenis dan lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan 

dengan subyek dan obyek penelitian, kemudian populasi dan sample, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolahan dan 

analisis data, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

 

BAB II : Kajian Pustaka  

Dalam bab ini, pertama dibahas mengenai pengertian berbuat zina, zina 

menurut hukum Islam, zina dalam KUHP, zina dalam rancangan KUHP, 

pengertian gugat cerai menurut hukum islam, undang-undang No.1 tahun 

1974, dan KHI, dasar hukum gugat cerai, Hukum gugat cerai, alasan gugat 

cerai, serta tat cara pelaksanaan gugat cerai, dan diakhiri dengan 

kedudukan Hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai menurut hukum 

islam (fiqh), undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI. 

 

BAB III : Pembahasan Laporan Hasil Penelitian 

Didalam bab ini dibahas masalah yang pertama mengenai : Demograpi 

organisasi Pengadilan Agama Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan 
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letak geografis dan wilayah hukum, selanjutnya perbuatan suami berbuat 

zina terhadap wanita lain yang digugat oleh pihak istri, serta proses gugat 

cerai karena suami menyeleweng, dan dalam bab ini diakhiri dengan analisa 

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap cerai gugat karena suami 

berbuat zina. 

 

BAB IV : Penutup 

Dalam bab terakhir yaitu penutup ini disajikan berberapa kesimpulan-

kesimpulan dari pembahasan penelitian sebagai jawaban dari 

permasalahan yang dikemukakan dan dilenkapi dengan saran-saran 

sebagai sumbangan pemikiran dari penulis. 


