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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa adalah tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan pasal 1 UU No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, bentuk-bentuk 

kekerasan seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu 

rumah tangga, kerabat ataupun suami, misal ada suami yang memukuli isteri 

dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti 

perintah orang tua, atau pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena 

tidak beres menyelesaikan tugasnya. Semua bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk 

kriminalitas (jarimah). 

Sekitar 24 juta perempuan dari 217 juta penduduk Indonesia terutama di 

pedesaan mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah 

KDRT. Komnas perempuan pada tahun 2001 melakukan survei pada 14 daerah 

di Indonesia (Aceh, Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Selatan, NTT) menunjukkan bahwa kaum perempuan paling banyak 

mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya serta 

tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri.
1
 

                                                           
1
 Almira At-Thahirah, 2006, http://www.hizbut-tahrir.or.id, di akses 9 Juli 2010. 

http://www.hizbut-tahrir.or.id/
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Penyebab KDRT masih didominasi oleh persoalan ekonomi dan istri 

yang selalu jadi korban. Umumnya suami pengangguran sehingga ketika ada 

masalah, istri selalu jadi obyek kekerasan.  Psikolog Kopwan Serba Usaha 

Setia Budi Wanita, Hesti Setiyo menambahkan, dari 30 kasus KDRT yang 

ditanganinya, 40 sampai 60 persen mengalami kekerasan seksual. Persoalannya 

selain tertekan masalah ekonomi, juga karena selalu jadi sasaran kemarahan 

suami. Dari 30 kasus KDRT itu, tidak ada satu pun yang diadukan ke Polisi. Ini 

karena penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Namun demikian, lima 

persen diantaranya diakhiri dengan cerai di Pengadilan Agama.  Karena tren 

kasus KDRT meningkat, Kopwan Serba Usaha Setia Budi Wanita membentuk 

Women Crisis Center (WCC) yang akan diluncurkan hari ini.
2
  

Secara yuridis, dasar perlindungan KDRT diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga atau yang lebih dikenal dengan PKDRT atau KDRT. Ketentuan 

tersebut merupakan landasan hukum penghapusan dan pencegahan tindak 

KDRT. Menurut Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004, bahwa yang 

dimaksud dengan KDRT 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.  

                                                           

 
2
 Sri Untari Bisowano  http://malang post.com/index.php?option=com 

content&view=article&id =10876:kasus-kdrt-meningkat-bentuk-wcc  di akses 11 november 

2010. 

http://malang/
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Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang antara lain menegaskan 

bahwa: 

1. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-

undang Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus. 

3. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, 

hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat 

agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, 

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaan. 

4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari 

negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau 

ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat 

dan martabat kemanusiaan.  

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga.
3
  

                                                           
3
 Undang-undang tentang Penghapusan KDRT no. 23 tahun 2004, dalam menimbang. 
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Oleh karenanya, sosialisasi UU tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga mutlak diperlukan saat ini. Sosialisasi ini perlu agar masyarakat 

memahami dan mengerti saat ini telah ada suatu peraturan undang-undang 

yang melarang segala bentuk tindak kekerasan di dalam rumah tangga dan 

terhadap pelakunya diancam dengan hukuman penjara. Peranan pemerintah, 

penegak hukum lembaga-lembaga sosial sangat diharapkan. Begitu juga 

peranan dari media masa melalui iklan-iklan layanan masyarakat tentang 

peraturan ini sangat besar pengaruhnya. Dengan demikian tujuan dari pada 

peraturan ini bisa dicapai yakni mencegah terjadinya tindak pidana dalam 

rumah tangga dan memberi perlindungan pada korban tindak pidana.
4
 

Menurut Syariat Islam, kehidupan rumah tangga haruslah ditegakkan, 

menuju ridho Allah Swt. Suami dan isteri harus saling melengkapi dan 

bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat 

takwa.  

                         

                        

                   

 “Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka 

(adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana.”.
5
 (QS. At-Taubah :71) 

 

                                                           
4
 Aziarni Hasibuan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, hal. 2. dalam 

http//www.waspadaonline.co.id, diakses tanggal 9 Juli 2010. 
5
  Qs. at-Taubah [9]: 71 



 

5 

 

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan isteri, 

dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut 

hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki 

kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang 

layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf. 

                               

                          

                        

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa 

yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 

perbuatan keji yang nyata. 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-Nisaa’ :19) 
 

Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka 

mempergauli isteri-isteri mereka secara ma’ruf. Menurut ath-Thabari, ma’ruf 

adalah menunaikan hak-hak mereka.  Beberapa mufassir menyatakan bahwa 

ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan 

dan perbuatan.  Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika 

ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, 

suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa 

jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan. 
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Selama ini sangatlah sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

sampai diselesaikan di pengadilan. Kalaupun ada, itu sudah menjadi kasus 

pidana biasa, seperti pembunuhan, penipuan, pemalsuan, penganiayaan, dan 

sebagainya. Konteks kekerasan dalam rumah tangga jadi tersamar, bahkan 

hilang sama sekali. Selain itu, resistansi masyarakat, dengan berdalih budaya 

dan agama, diharapkan bisa mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah 

tangga dan melaporkannya kepada aparat juga menjadi kendala. Masyarakat 

kita pada umumnya masih beranggapan, persoalan rumah tangga sebaiknya 

tidak dibuka kepada orang lain karena memalukan. Dan hal ini menjadi salah 

satu faktor penyebab penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak 

optimal.
6
  

Seperti kasus yang baru saja terjadi: 

Di kota Malang seorang ayah menghajar habis-habisan anaknya. Hal 

tersebut dilakukan hanya sebagai pelampiasan rasa cemburu terhadap istrinya. 

Perilaku suami yang lepas kontrol tersebut sudah sering dilakukan baik 

terhadap anak, maupun istrinya sendiri, bahkan ia pernah memukulkan pipa 

besi kepada istrinya tanpa alasan yang jelas. Akibat perlakuan kasar suaminya 

tersebut, korban mengalami luka memar di seluruh wajahnya dan yang paling 

parah kedua mata korban sampai bengkak dan sampai menghitam.
7
  

 

Jika masing-masing, baik suami maupun isteri menyadari perannya dan 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak 

dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terhindarkan karena biduk 

rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan 

kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman. 

                                                           
6
 Saraswati, Rikka, ”Menyoroti Kekerasan  dalam  Rumah Tangga”, ISSN, Jakarta. 2004, hal. 

13. 
7
 Hajar Anak  Sebagai Pelampiasan Cemburu  pada Istri, Radar Malang, 25 September 2005, 

hal. 30 
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Islam sangat melarang terjadinya kekerasan dalam sebuah keluarga, ini 

terbukti dengan banyaknya ayat di dalam Al-Quran maupun hadits-hadits dari 

Rasulullah SAW yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan 

istrinya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan perundang-undangan 

Nasional, juga melarang segala bentuk KDRT. 

Sebagai isntitusi penegak hukum, peradilan agama harus kuat status dan 

kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para 

pencari keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut hakim peradilan agama 

harus mampu berperan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, 

menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru tersebut 

dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan 

tempat. Selain itu, hakim peradilan agama harus mampu berperan agar hukum 

yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan 

masyarakat masa kini. Peran peradilan agama dalam pembaharuan hukum 

Islam dapat dilihat dalam konstruksi proses peradilan agama dalam 

melaksanakan pembaharuan hukum Islam.
8
 

Perkara perceraian merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan 

yang dengan sendirinya termasuk wewenang Pengadilan Agama, yang 

kemudian secara tegas diatur melalui pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara”. Perkara perceraian 

tersebut, baik cerai talak maupun cerai gugat selanjutnya secara substantif 

diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 83 undang-undang tersebut.  

                                                           
8
 Diakses di: http://nuravik.wordpress.com/2010/08/25/ peranan-peradilan-agama-dalam-

penegakan-supremasi-hukum-di-indonesia/. Tanggal 10 Oktober 2010. 
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Sudah menjadi kenyataan sosial bahwa di dalam sebuah perkawinan 

selalu saja dimungkinkan adanya sengketa rumah tangga dan jika rumah tangga 

sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka akan terjadi suatu perceraian. 

Dalam mengajukan suatu tuntutan hak baik dalam bentuk cerai talak atau cerai 

gugat oleh pemohon atau penggugat di satu pihak dan di dalam memeriksa dan 

mengadili suatu perkara tersebut oleh pengadilan di lain pihak, haruslah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum formal yang telah diatur 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : ”Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam, dan wakaf dan shadaqah”. 

Hakim Peradilan Agama merupakan salah satu unsur dari komponen 

penegak hukum yang terlibat secara langsung dengan proses hukum akan 

berhadapan dengan suatu dilemma persoalan. Di satu pihak, hakim pengadilan 

agama harus berpegang teguh pada Perangkat hukum yang berlaku. Sedangkan 

di lain pihak, hakim pengadilan agama harus memperhitungkan tingkat 

kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut. Selain itu, agar 

terjaminnya proses penegak hukum, hakim pengadilan agama juga dihadapkan 

pada suatu permasalahan yang dilematis. Karena, keterlibatan hakim 

pengadilan agama terhadap salah satu ekstrema yang dilakukan secara 

berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu 

sendiri, yaitu “keadilan”. 
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Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul : Peranan Hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Dalam 

Memutuskan Perkara Perceraian Yang Dipicu Oleh Perkara Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota 

Malang) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana Peranan Hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dalam 

Memutuskan Perkara Perceraian yang dipicu oleh perkara Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT)? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Malang 

dalam memberikan pertimbangan hukum perkara perceraian yang dipicu 

oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Peranan Hakim Pengadilan Agama 

(PA) Kota Malang dalam Memutuskan Perkara Perceraian yang dipicu 

oleh perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang memicu 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 
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c. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala apa saja yang 

dihadapi oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dalam memberikan 

pertimbangan hukum perkara perceraian yang dipicu oleh kasus 

Kekerasan Dlam Rumah Tangga; 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah bagi 

kalangan akademik dalam menunjang proses belajar-mengajar dalam 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan menjadi 

acuan untuk penelitian berikutnya. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama 

(PA) Kota Malang mempunyai peranan penting dalam upaya 

penegakan Hukum Perkara KDRT. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Ilmu 

Hukum dan ahwal al-syakhsiyah di Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang. Selain itu, agar peneliti lebih memahami 

realitas sosial yang terjadi di masyarakat khususnya pada peranan 

Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dalam memutuskan Perkara 

perceraian akibat KDRT.  

2) Bagi Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dan Instansi Terkait 
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Dapat memberikan kontribusi positif kepada pihak Pengadilan 

Agama (PA) Kota Malang, kepolisian, organisasi-organisasi 

lembaga swadaya masyarakat, instansi-instansi pemerintah 

berkenaan dengan penegakan hukum perkara KDRT serta dapat 

memberikan kontribusi dalam identifikasi aspek hukum tindak 

pidana agar dapat disosialisasikan pada pihak-pihak yang terkait 

sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi intensitas 

terjadinya kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga pada masa 

datang. 

3) Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat dapat lebih sadar dan bijak dalam menyikapi KDRT 

dan agar lebih mengerti tentang bagaimana pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dalam memutuskan perkara 

perceraian akibat KDRT. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Sifat penelitian 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum 

yuridis sosiologis, karena penelitian ini bermaksud mengungkapkan 

permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan 

hukum.
9
 Sehingga dapat dikatakan bahwa peneliti berusaha langsung pada 

obyeknya, terutama dalam usahanya dalam mengumpulkan berbagai 

informasi, sehingga penelitian ini merupakan suatu pendekatan masalah 

                                                           
9
  Amiruddin dan Zainal Asikin, ”Pengantar Metode Penelitian Hukum”, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004; hal, 135 



 

12 

 

yang didasarkan pada penelitian lapangan, yang ditujukan pada proses dan 

upaya penegakkan hukum oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dalam 

memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh perkara KDRT. 

Dari sisi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat 

deskriptif yang bertujuan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu 

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat.
10

  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang. Karena di 

Pengadilan Agama Kota Malang terdapat kasus perceraian akibat KDRT 

yang kemudian peneliti mengambil sampel putusan perkara KDRT yang 

peneliti jadikan sebagai analisa. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang berupa: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di 

lapangan (Field Research), berupa hasil wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Agama Kota Malang yang memutuskan perkara yang 

berkaitan dengan objek penelitian serta dokumen berkas-berkas penting 

dari PA Kota Malang tentang kasus KDRT. 

b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.
11

 

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan kepada 

                                                           
10

 Ibid, hal 25 
11

 Ibid, hal 30 



 

13 

 

peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.
12

 Bahan 

hukum sekunder ini meliputi buku-buku dan artikel-artikel hukum yang 

dirujuk dan mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.  

Peter juga menambahkan bahwa skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan 

hurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan komentar-komentar 

atas putusan pengadilan adalah termasuk dalam bahan hukum sekunder. 

c. Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasam 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus, ensiklopedi 

(Bibiliografi), dan internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh melalui instrument 

penelitian yang berupa: 

a. Wawancara, yaitu situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (face to 

face), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 

relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.
13

 Pihak yang 

direncanakan untuk diwawancara yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota 

Malang dan para pakar/ahli dalam hal ini, atau dengan pihak yang telah 

ditunjuk oleh mereka.
14

  

b. Studi dokumen, dalam peneltian hukum meliputi studi bahan-bahan 

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-

                                                           
12

 Peter Mahmud Marzuki, ”Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 

2009, hal 155 
13

  Amiruddin dan Zainal Asikin, Loc Cit, hal 82 
14

  Ibid, hal 82 
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undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden), bahan hukum 

sekunder (hasil penelitian, pendapat pakar hukum), dab bahan hukum 

tersier (kamus, ensiklopedi). 
15

 

5. Analisa Data 

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode desktiptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membuat deskriptif 

atas permasalahan yang telah diindentifikasikan dan memberikan predikat 

kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
16

  

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian 

yang terdiri dari Bab I sampai Bab IV dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I  : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. Disusul dengan metode penelitian 

dan diakhiri dengan sistematika penulisan.   

BAB II  : Dalam bab ini mengulas tentang: pertama adalah tinjauan umum 

tentang KDRT, gambaran secara umum tentang hakim dan 

gambaran secara umum tentang perceraian. 

BAB III : Bab III ini penulis membahas tentang : pertama, Peranan Hakim 

Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dalam Memutuskan Perkara 

Perceraian yang dipicu oleh perkara Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, faktor-faktor apa saja yang memicu Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT), kendala apa saja yang dihadapai oleh 

Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dalam Memberikan 
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Pertimbangan Hukum Perkara Perceraian yang dipicu oleh Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

BAB IV  : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan 

saran-saran. 

Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2004 dan 

Hukum Islam dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 

Pengadilan Agama (PA) Kota Malang. 

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Yang 

Dipicu Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama      

(PA) Kota Malang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang) 


