
 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Perkawinan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku 

pada semua makhluk Allah SWT. Perkawinan suatu jalan yang diberikan 

Allah SWT bagi manusia untuk berkembang biak, tempat mencurahkan 

kasih sayang dan melestarikan kehidupan. Perkawinan merupakan ikatan 

suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT, 

maka dengan demikian dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat dimensi 

ibadah yang sakral. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik 

sehingga abadi dan sesuai tujuan perkawinan dalam Islam yakni dapat 

terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.  

 َوِمنْ  آیَاتِھِ  أَنْ  َخلَقَ  لَُكمْ  ِمنْ  أَْنفُِسُكمْ  أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعَلَ  بَْینَُكمْ  َمَودَّةً  َوَرْحَمةً 

ِلكَ  َآلیَاتٍ  ِلقَْومٍ  یَتَفَكَُّرونَ   إِنَّ  فِي ذَٰ

“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.” (QS. Ar-Rum:21)1 

Untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa 

rahmah, bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, 

                                                           
1 Dapertemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insan, 
2002.  
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suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup 

tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang 

kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan 

badai rumah tangga. Banyak pasangan suami istri yang merasa siap dan 

memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka 

gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal 

menciptakan, dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan 

kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin 

kendor, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur 

dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang 

didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran. Rumah tangga 

bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan 

neraka.2 

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam 

penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan 

keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika 

dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga 

kedua belah pihak.3 

Islam tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu 

bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk 

melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti bahwa Islam 

                                                           
2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990, Hal. 
169.  
3 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 
1986, Hal. 104.  
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membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan 

dimana saja, tetapi Islam memandang perceraian sebagai perbuatan halal 

yang dibenci agama. Sebagaimana dalam hadits Abu Daud.  

  )رواه ابوداود(اَْبغََض الَحَالِل الئ هللا الَطَالُق 

Artinya: “perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perkara 

talak” 

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat 

perhatian khusus dari pemerintah. Salah satunya dengan adanya peraturan 

yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan 

pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal 

berikut:  

1. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.4 

2. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan, 

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak”.5 

3. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan 

                                                           
4 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974  
5 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 , Pada pasal 65 Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 
2006 mempunyai bunyi yang sama 
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agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”.6 

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas 

kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya 

tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk 

menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan 

juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga 

pengadilan. Walaupun dalam hukum islam tidak ditentukan bahwa 

perceraian harus di depan sidang pengadilan, namun karena lebih banyak 

mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya 

umat islam mengikuti ketentuan perundang-undangan.   

Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberi 

perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak 

mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum 

tetap, diantaranya yaitu nafkah materi. Sedangkan perceraian yang tidak 

dilakukan di depan sidang pengadilan tidak dapat memberi kepastian 

hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hal ini juga 

menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi 

dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, 

perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan 

kepada pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan 

                                                           
6 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
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tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang 

pengadilan.  

Perceraian di luar sidang pengadilan ini juga terjadi pada sebagian 

masyarakat Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. 

Masyarakat Sekarteja memiliki sifat kekeluargaan yang cukup tinggi 

sehingga jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan 

secara kekeluargaan. Latar belakang pendidikan mayoritas sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama maka tidak heran jika masih banyak 

masyarakat yang tidak sadar hukum, dan masih banyak masyarakat yang 

melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, padahal perceraian di luar 

sidang pengadilan agama banyak mendatangkan mafsadat/mudarat 

dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya 

hak-hak mantan istri dan anak. Berdasarkan data yang didapat kasus 

perceraianyang terjadi di Desa Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten 

Lombok Timurhampir setengahnya melakukan perceraian di luar sidang 

Pengadilan Agama. 

Perceraian masyarakat sekarteja hanya dilakukan melalui tokoh 

masyarakat terutama pemuka adat dan tokoh pemuka agama saja. Dalam 

hal ini, masyarakat memandang sah perceraian tersebut walaupun tidak 

dilakukan di pengadilan agama dan tidak mendapatkan akta perceraian 

dari pengadilan. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku 

perceraian di luar pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan 
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selanjutnya secara sah menurut hukum positif. Namun, mengapa hal itu 

masih mereka lakukan.  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik 

untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: 

“Perceraian Di Luar PengadilanDi Desa Sekarteja Kecamatan 

SelongKabupaten Lombok Timur (Ditinjau Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974)”  

 

B. Rumusan Masalah  

a. Apa penyebab perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Desa 

Sekarteja di luar sidang pengadilan?  

b. Bagaimana proses perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat 

Desa Sekarteja di luar sidang pengadilan?   

c. Apa dampak hukum bagi masyarakat yang perceraiannya dilakukan di 

luar sidang pengadilan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penyebab perceraian yang dilakukan masyarakat 

Desa Sekarteja di luar sidang pengadilan. 

2. Untuk mengetahui proses perceraian yang dilakukan sebagian 

masyarakat desa Sekarteja di luar sidang pengadilan.   
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3. Untuk mengetahui dampak perceraian bagi pasangan suami istri yang 

bercerai di luar sidang pengadilan.    

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

perbendaharaaan keilmuan bagi penyusun khususnya serta pihak lain 

yang memerlukan, dengan harapan agar bermanfaat bagi pembaca.  

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi 

terjadinya perceraian diluar pengadilan agama dan dapat menimbulkan 

kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan perceraian di pengadilan 

agama bagi masyarakat umum.  

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini ialah 

deskriptif kualitatif yang menjabarkan dan menguraikan hasil 

penelitian kedalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan 

yang dikaji. Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus 

penelitian sesuai dengan fakta. Landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai 

bahan pembahasan hasil penelitian.  

 Data penelitian meliputi data primer, data sekunder dan data 

tersier. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari 
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desa Sekarteja. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian 

kepustakaan dan undang-undang, buku literatur maupun hasil 

penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan bagi penulis. Data tersier 

adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedi, jurnal Dan 

kamus hukum.  

2. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang apa yang terjadi 

di lapangan secara fakta yang terkait mengenai perceraian di luar 

sidang pengadilan yang terjadi di masyarakat Sekarteja Kecamatan 

Selong, Kabupaten Lombok Timur.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumulan data untuk penelitian ini 

adalah:  

a. Wawancara  

Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dari penjelasan 

pihak-pihak terkait dengan memahami permasalahan yang terkait 

dengan objek penelitian. Jenis pedoman wawancara yang 

digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman wawancara tidak 

terstruktur, yakni wawancara yang hanya memuat garis besar 

pertanyaan yang akan diajukan. Adapun yang menjadi narasumber 
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diantaranya kepala kantor urusan agama (KUA), kepala desa, staf 

kantor urusan agama (KUA) dan suami/istri yang bercerai.  

b. Studi Dokumentasi  

Yaitu berupa pengumpulan data melalui dokumen tertulis dari 

instansi terkait, dokumen tersebut diperlukan untuk mendukung 

kelengkapan materi yang lain.  

c. Studi Kepustakaan   

Yaitu dengan melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan 

kepustakaan seperti literatur, buku-buku atau jurnal serta peraturan 

perundang-undangan khususnya Kompilasi Hukum Islam, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.  

4. Teknik Pengolahan Data  

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik 

wawancara, dokumentasi, maupun studi kepustakaan telah dirasa 

cukup, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif 

yang menguraiakan hasil penelitian kedalam sebuah tulisan yang 

mendalam mengenai persoalan yang dikaji. Kemudian mendasarkan 

pada teori yang ada dalam peraturan undang-undang sehingga dapat 

ditarik kesimpulan.  
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F. Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

BAB I   : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum 

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, 

pengertian perceraian, macam dan alasan perceraian, rukun dan syarat 

perceraian, prosedur perceraian dan akibat hukum dari perceraian.  

BAB III  : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran geografis Desa Sekarteja, 

tatacara perceraian di masyarakat Sekarteja, penyebab dan proses 

perceraian yang dilakukan masyarakat Sekarteja di luar sidang pengadilan, 

dan dampak perceraian bagi pasangan suami istri yang bercerai di luar 

sidang pengadilan.  

BAB IV  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dengan 

harapan dapat menjadi masukan terhadap pihak yang terkait. 




