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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu hal sakral bagi manusia yang melaksanakan 

dan menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk membentuk 

sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan terwujudnya ketenangan bagi suami-

isteri serta anggota keluarga.  

 Islam dengan segala kesempurnaannya 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 untuk melestarikan keturunan manusia dalam kehidupan 

di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil 

sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat.  

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 tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi 
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sehingga menimbulkan dampak yang negatif bagi keutuhan dan keharmonisan 

dalam rumah tangga. Apalagi 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 mengakibatkan konflik antar suami-istri dan bila tidak bisa diselesaikan 

dengan baik, dapat memicu perkawinan menuju ke arah perceraian.  

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. Budaya semacam ini 

secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia 

saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. 

Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. 

Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya 

harga kebutuhan pokok, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak 

perusahan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan 

munculnya konflik dalam keluarga.  

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 hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari. 
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Perkawinan merupakan wadah bersatunya antara laki-laki dan perempuan 

untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Jadi perkawinan bukan 

sekedar untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, 

namun dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa 

ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum (30) ayat 21: 

                  

                                 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”1   
 

Dalam hidup berkeluarga tidak selalu dapat dijalani dengan baik dan 

sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan. Dalam rumah tangga membutuhkan 

rasa saling menghargai, saling memahami dan kesadaran antara pasangan bahwa 

memelihara keutuhan, keharmonisan dan keseimbangan hidup bersama antara 

suami-isteri. Dalam realita yang terjadi di masyarakat, semua itu bukanlah perkara 

yang mudah dilaksanakan.  

Apabila muncul permasalahan dalam rumah tangga, pihak isteri atau 

suami merasa tidak mampu menemukan jalan keluar untuk menanggulangi 

kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga konflik yang terjadi semakin komplek dan 

perkawinan yang harmonis sulit tercapai dan bahkan dapat berakhir dengan 

perceraian.  

                                                
1 Depag RI., Al-Qur’an dan Terjemah, 1975:6442) 
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“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau 

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.” 

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:  

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.” 2 

Jadi dari ketentuan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam 

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. 

                                                
2 H. Abdurrahman, SH.MH. Kompilasi Hukum Islam, lampiran V, hal 141 
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Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan 

oleh pihak suami. 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.”3 

Dengan adanya perbedaan seperti itu maka dalam perceraian yang 

dilaksanakan di pengadilan perlu diketahui lebih mendalam. Setelah penulis 

mengadakan observasi awal sebelumnya di Pengadilan Agama Kota Malang 

tahun 2010, tercatat kasus cerai gugat lebih banyak dengan prosentase 1 : 5 

dibanding cerai talak. Permasalahan dalam cerai gugat tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor menurunnya moral (akhlak) pasangan, meninggalkan 

kewajiban baik nafkah lahir maupun batin, perkawinan di bawah umur, 

penganiayaan, dan terus menerus berselisih tanpa dapat berdamai serta membina 

hubungan yang harmonis.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang cerai gugat. Oleh karena itu dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul: ”Tingkat Kesadaran Hukum 

Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat. 

 

 

                                                
3 H. Abdurrahman, SH.MH. Kompilasi Hukum Islam, lampiran V, hal 140 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan bahwa 

penelitian ini ingin mengungkap tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum 

isteri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini tidak lain merupakan pernyataan mengenai sasaran 

yang ingin dicapai oleh penulis yang dirumuskan dalam kalimat pernyataan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum isteri dalam 

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.   

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Dapat sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana perceraian menurut 

hukum Islam. 

2. Dapat menambah kepustakaan dari penulis. 

3. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri. 

4. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara 

yang diajukan oleh isteri. 

 

D.   Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang 

analisa datanya dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini berlangsung dalam latar 
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alamiah atau wajar dimana peneliti merupakan instrument utama, lebih 

mementingkan proses daripada hasil 4. 

 Menurut Nawawi dan Martini (1992, hal 209) menguraikan pendekatan 

kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi, dari kondisi 

sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan 

masalah, baik sudut pandang teoritis maupun praktis. 

Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Jadi pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh), sehinggga dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu kesatuan 5.  

Senada dengan hal tersebut di atas Kirk & Miller 6menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya 

sendiri.  

1.  Subyek Penelitian 

  Secara umum subyek penelitian ini adalah isteri yang mengajukan cerai 

gugat di Pengadilan Agama Kota Malang. Dan subyek yang diambil oleh penulis 

hanya 5 orang karena penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

                                                
4 Moleong, L.J, Metodologi Penelitian kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya  ,1989,hal 6 
5 Bogdan & Taylor dalam Moleong, 1995:3 
6 James & Dean,1992 
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  Berdasarkan hal tersebut maka penulis perlu menentukan karakteristik 

subyek penelitian untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Karakteristik 

subyek penelitian ini didasarkan pada : 

1. Umur subyek yaitu umur yang lebih dari 25 tahun.  

2. Jenis kelamin subyek yaitu perempuan yang berstatus sebagai istri yang 

mengajukan perkara cerai gugat. 

3. Tingkat pendidikan subyek yaitu subyek yang telah menempuh pendidikan 

minimal pendidikan tingkat dasar. 

  Dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti isteri yang mengajukan 

cerai gugat dan bukan cerai talak yang diajukan suami di Pengadilan Agama Kota 

Malang. 

2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang, tepatnya di 

jalan Panji Suroso Arjosari Kota Malang. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 6 

Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011. Selain itu dalam melakukan 

wawancara penulis juga berkunjung ke rumah para subyek untuk mendapatkan 

data dan informasi yang akurat. 

 

3.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif ini penulis melakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik angket dan wawancara. Ada dua cara pengumpulan 

data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini : 
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a.  Angket 

Angket merupakan suatu cara mengumpulkan informasi sebagai data 

penelitian dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada 

responden sebagai sumber data, untuk memperoleh jawaban secara tertulis juga.7 

Teknik angket ini digunakan untuk mendapatkan data tentang rumusan masalah 

yang penulis ajukan. 

b.  Wawancara 

Wawancara atau interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula oleh 

responden, sehingga dalam teknik ini penulis mengadakan kontak langsung 

dengan subyek yang ingin diwawancara. Metode wawancara ini penulis 

pergunakan untuk mencari informasi yang tidak bisa disebutkan dalam angket. 

Metode ini merupakan metode pendukung dalam memperoleh data. 

4. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang relevan dengan 

masalahnya. Data mentah yang telah terkumpul dari penelitian yang sudah 

dilakukan kemudian dianalisa. Analisa data merupakan hal yang penting dalam 

metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. 

Dalam analisa data ini penulis menggunakan analisa data deskriptif, yaitu 

mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki isteri yang mangajukan 

cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun cara yang 

                                                
7 Endang,Poerwanti, Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press, 
2000, 1998:121 
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ditempuh untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum isteri dalam perkara cerai 

gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang), adalah sebagai berikut : 

a.  Mencari banyaknya responden yang memilih item jawaban yang diajukan 

dalam angket, yaitu nilai 3 untuk responden yang menjawab item jawaban 

yang berkode "A", nilai 2 untuk responden yang menjawab item jawaban 

yang berkode "B" dan nilai 1 untuk responden yang menjawab item jawaban 

yang berkode "C" dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

P= F/N×100% 

Keterangan : 

F = Frekuensi 

N = Banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam angket 

b.  Menganalisa prosentase jawaban yang diajukan dalam angket. Jadi setiap 

prosentase jawaban yang disebutkan dalam angket dianalisis sesuai dengan 

pokok permasalahan masing-masing yang sudah dikelompokkan dalam 

angket. 

c. Mengolah data yang sudah penulis peroleh dari hasil wawancara dengan 

subyek penelitian sehingga melengkapi data dan informasi yang tidak 

diperoleh dari angket.   


