
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam adalah suatu syariat atau jalan hidup bagi setiap 

pemeluknya untuk mencapai kebahagian dunia dan akherat dengan ridho Allah 

SWT. Menikah merupakan salah satu pelaksanaan syariat Islam yang terutama 

dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Allah SWT berfirman dalam 

Ar-rum ayat 21: 
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“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 

 
Suatu keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah. Tanpa 

perkawinan tak mungkin ada sebuah keluarga. Dengan perkawinan itulah yang 

membedakan manusia dengan hewan dalam memenuhi seksual instingnya. 

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang luhur, oleh sebab itu 

pemerintah merasa perlu untuk pengaturannya yaitu dengan diterbitkannya 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 

                                                 
1.QS. Ar-Rum [30]:21 
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Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah disebutkan dengan jelas tentang 

devinisi perkawinan. Pada pasal 1 bab 1 UU perkawinan disebutkan bahwa:  

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.2 

Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Islam yang ditulis oleh Mohd. 

Idris Ramulya pengertian perkawinan atau pernikahan adalah: 

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan. 

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 

c. Memperoleh keturunan yang sah. 3 

Dalam rumusan diatas,  filosofis Islam Imam Ghazali membagi tujuan 

dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu: 

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 

memperkembangkan suku suku bangsa manusia. 

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 

halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.4 

                                                 
2.Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta:1996), hal. 27. 
3.Pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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Sekalipun perkawinan bertujuan hukum dan pemerintah telah 

memberikan sarana dan prasarana untuk mewujudkannya namun masih banyak 

terjadi perceraiaan. Salah satu alasan perceraian yang biasanya diajukan dalam 

gugatan perceraian adalah tidak terpenuhi nafkah secara baik. Nafkah sendiri 

terbagi dua macam, yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Nafkah lahir adalah 

meliputi perkara-perkara seperti perbelanjaan keluarga terutamanya makan, 

pakaian dan tempat tinggal selain keselamatan dan perlindungan atau dalam 

bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan sesuai dengan 

kemampuannya. Sedangkan nafkah bathin adalah tuntutan naluri semula jadi 

dalam mengadakan hubungan seks. Kedua hal tersebut yang menjadi 

kewajiban suami terhadap istrinya sesuai dengan kemampunya. Akan tetapi 

pada kenyataan yang ada dalam masyarakat sendiri seorang suami tidak dapat 

menjalankan kewajibanya dengan baik atau tidak memberikan nafkah secara 

utuh dan mengakibatkan seorang istri tidak nyaman dengan keadaan rumah 

tangganya dan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Kasus gugatan 

perceraian dengan alasan tidak terpenuhi nafkah secara baik  menduduki urutan 

kedua sebagai alasan perceraian setelah tidak ada keharmonisan dalam tahun 

2010. 

Sedangkan alasan perceraian menurut peraturan pemerintah RI No. 9 

Tahun 1975 adalah sebagai berikut:  

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

                                                                                                                                      
4.Ibid. 
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa alasan yang sah.  

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun setelah perkawinan 

berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak 

lain. 

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

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.  

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. 5 

Dari alasan alasan diatas penulis ingin mengupas masalah perceraian 

dengan judul “Tidak terpenuhi Nafkah secara baik sebagai alasan 

perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974”. 

 
B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat kita ketahui 

bahwa memutuskan perceraian adalah hal yang tidak mudah dan dalam proses 

perceraian memakai azas mempersulit perceraian. Untuk hal tersebut penulis 

mencoba merumuskan masalah yaitu: Apakah tidak terpenuhi nafkah secara 

baik dapat digunakan sebagai alasan perceraian menurut Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? 

 

                                                 
5. Pasal 19 peraturan pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah: untuk mengetahui apakah tidak terpenuhi nafkah secara baik dapat 

digunakan sebagai alasan perceraiaan menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu : 

1. Penelitian ini akan memberikan penjelasan dan memaparkan data-data 

yang diperoleh terkait masalah yang diteliti dapat terselesaikan dengan 

benar dan jelas.   

2. Menjadikan penelitian ini untuk dipakai sebagai bahan literatur bagi 

akademisi.  

 
E. Metode Penelitian 

1. Metode Pemilihan Daerah Penelitian  

Pemilihan daerah penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama 

Kota Malang yang ditentukan secara sengaja (purposive). Jumlah atau angka 

perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan hasil 

survey pendahuluan sebanyak kurang lebih 1528 perceraian. Data tersebut 

menjadi pertimbangan utama atas pemilihan wilayah penelitian yang purposif 

ini. 
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2. Obyek Penelitian dan Informan 

Perceraian yang menjadi obyek penelitian pada penelitian ini adalah 

seluruh perceraianyang terdaftar dan diputus  pada Pengadilan Agama Kota 

Malang. Sedangkan pengambilan Informan untuk penelitian ini dilakukan 

dengan metode purposive sampling. Yaitu teknik yang digunakan pada 

penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat 

populasi dalam menentukan sampel penelitian.6 

Adapun kriteria dalam pengambilan informan adalah: 

a. Perceraian yang terdaftar atau yang diputuskan di Pengadilan Agama 

Malang. 

b. perceraian yang beralasan kurang terpenuhi nafkah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari survey dan keterangan-keterangan 

lainnya di lapangan maupun dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder 

di peroleh dari dokumentasi yang di miliki oleh Pengadilan Agama Kota 

Malang terkait dengan tema penelitian ini, beserta data-data lainnya yang di 

peroleh dari internet, jurnal, dan data lain dari kajian pustaka. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah yang termasuk dalam data 

primer, yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, wawancara ditujukan 

kepada Hakim yang terpilih sebagai sample. wawancara ini digunakan untuk 

mengetahui statemen atau pernyataan, pemahaman, hasil sintesis konsep 

                                                 
6Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif 
(Surabaya: 2001), hal. 118 
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pernikahan dalam rumah tangga dan penyebab terjadinya perceraian dalam 

masyarakat. Selain dilakukan wawancara terhadap Hakim peneliti juga 

mendapatkan dokumentasi sebagai data yang diperolah dari Pengadilan 

Agama kota malang tersebut yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan 

analisa kasus mengenai tidak terpenuhi nafkah secara baik sebagai akibat 

perceraian, dokumen tersebut berupa PUTUSAN Perkara Nomor 

1009/Pdt.G/2009/PA.Mlg. dan Perkara Nomor 0609/Pdt.G/2011/PA.Mlg. 

MENGENAI PERCERAIAN TIDAK TERPENUHI NAFKAH SECARA 

BAIK. 

Panduan yang digunakan untuk survey adalah panduan observasi yang 

di susun oleh peneliti sendiri bedasarkan kebutuhan informasi yang di anggap 

menunjang penelitian. 

 

Design Prosedur Penelitian 
 
Data jumlah perceraian Kota malang 

(Pengadilan Agama Malang:1528 perceraian) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pelaporan Hasil Penelitian 

Survey, dan wawancara 
Hakim 

Analisis dan pengolahan data
 

Pembahasan 
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4. Metode Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

teknik content analysis yaitu dengan cara mencari gambaran secara rinci dan 

menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti kemudian dianalisa. Metode 

ini merupakan teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi 

secara detail karakteristik materi yang mengikat secara obyektif dan 

sistematik.7 Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan PUTUSAN Nomor 

1009/Pdt.G/2009/PA.Mlg. dan Perkara Nomor 0609/Pdt.G/2011/PA.Mlg. 

MENGENAI PERCERAIAN TIDAK TERPENUHI NAFKAH SECARA 

BAIK. yang kemudian akan peneliti analisis dari setiap isi pasal terkait yang 

terdapat dalam putusan perkara tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3 (jakarta; Rajawali Press, 2001), 
Hal. 21 


