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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA  

 
A. LANDASAN TEORI 

1. Paradigma Definisi Sosial 

Istilah Paradigma pertama kali dikemukakn oleh Thomas Kuhn di 

dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Di dalam karya tersebut ia 

menawarkan suatu cara dalam mengkaji disiplin ilmu sosiologi. Selanjutnya 

Ritzer mensintesiskan dan merumuskan secara lebih rinci terkait definisi 

paradigma. Pengertian paradigma menurut Ritzer yaitu pandangan mendasar 

ilmuwan   tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari 

oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengertian tersebut 

mengandung maksud bahwa dalam satu paradigma  tertentu  memiliki kesamaan 

pandangan tentang apa yang menjadi persoalan, metode, instrument yang 

digunakan sebagai alat analisis dalam cabang ilmu. 

 Ritzer mengklasifikasikan paradigma sosiologi terdiri atas paradigma 

fakta sosial,  definisi sosial dan  perilaku sosial. Dalam penelitian ini agar dapat 

lebih memahami fenomena tindakan sosial perempuan menggugat cerai, maka  

digunakan paradigma definisi sosial.  Digunakan paradigma ini dalam penelitian, 

diharapkan dapat  membantu  merumuskan tentang apa yang harus dikaji, 

pertanyaan apa yang harus di tanyakan, bagaimana untuk menanyakannya dan 

juga aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi 

yang dikumpulkan. Paradigma berfungsi untuk membantu membedakan 

komunitas ilmiah satu dengan yang lain. Dimana mencakup, mendefinisikan, 
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saling menghubungkan berbagai eksemplar, teori, metode, dan instrument yang 

ada di dalamnya (Ritzer, 2012).  

 Paradigm definisi sosial merupakan salah satu aspek  dari karya Weber, 

yaitu dalam analisanya tentang tindakan sosial (social action).  Konsep weber 

mengenai fakta sosial berbeda dengan Durkheim. Struktur sosial dan pranata sosial 

tidak dipisahkan secara tegas, keduanya membantu membentuk tindakan manusia yang 

penuh arti dan makna. Salah satu perbedaan paradigma definisi sosial dengan fakta 

sosial adalah pemahaman subyektif dari individu. Sedangkan keberadaan fakta sosial 

independen terhadap individu, tidak dapat masuk menjadi fakta-fakta individual.  

Paradigma definisi sosial mengasumsikan bahwa manusia memiliki kemampuan 

kreatif, inovatif dan selektif yang kuat, sehingga hal-hal yang dilakukan bersumber 

dari dalam dirinya. Individu bebas dalam menentukan perbuatannya tanpa 

dipengaruhi  sistem , struktur sosial yang diluar dari dirinya. 

Weber sebagai pengemuka exemplar dari paradigma ini mendefinisikan 

sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dimana inti  

tesisnya adalah "tindakan yang penuh arti" dari individu. Tindakan sosial merupakan 

tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif  

bagi dirinya dan diarahkan kepada  orang lain. Sedangkan tindakan individu yang 

diarahkan kepada benda mati dan tidak memiliki hubungan dengan orang lain, maka 

bukanlah termasuk tindakan sosial.   

Weber memandang sosiologi sebagai ilmu yang berusaha menafsirkan, 

memahami tindakan sosial dan hubungan hingga sampai pada penjelasan kausal. 

Berikut definisi sosiologi menurut weber: “Sosiologi….. adalah ilmu yang 

memusatkan perhatiannya pada pemahaman intrepretatif atas tindakan sosial dan 



3 
 

pada penjelasan kausal atas proses dan konsekuensi tindakan tersebut.” Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa  menurut Weber Sosiologi haruslah : 

Pertama, berupa ilmu, Kedua memusatkan perhatiannya pada kausalitas, Ketiga 

menggunakan pemahaman intrepretatif (vertshen). Dalam hal ini mengandung  dua 

konsep dasar; Pertama,  konsep tindakan sosial,  kedua,  konsep tentang penafsiran dan 

pemahaman. Sedangkan Konsep yang  kedua  menyangkut metode untuk me-

nerangkan yang pertama.  

Weber berpendapat bahwa ilmu sosial harus mempelajari tindakan sosial untuk 

tujuan tertentu. Ia menganut verstehen dan menganjurkan untuk mempelajari alasan atau motif 

pribadi yang membentuk perasaan internal seseorang, menuntun keputusan agar bertindak 

dalam cara-cara tertentu. 

“kita berbicara tentang  tindakan sosial setiap kali tindakan manusia yang 
secara subyektif berhubungan dalam makna dengan perilaku orang lain. 
Tabrakan yang tak sengaja antara dua pengendara sepeda, misalnya, tidak 
disebut sebagai tindakan sosial. Tetapi kita mendefinisikan tindakan sosial 
atas semua kemungkinan upaya mereka sebelumnya untuk mengelak satu 
sama lain…..Tindakan sosial bukan satu-satunya tindakan yang signifikan 
bagi penjelasan kausal sosiologis, tetapi hal itu merupakan objek utama 
dari sosiologi interpretatif.” (Weber, 1981:159 dalam Neuman, 2017 : 115) 

Tindakan sosial menurut Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata 

diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau 

bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. 

Selain itu,  tindakan sosial dapat juga berupa tindakan perulangan  yang disengaja 

sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif 

dalam situasi tertentu. (Ritzer, 2012). 

Berdasarkan konsep dasar tindakan sosial dan antar hubungan sosial , 

Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi : 
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1. Tindakan manusia, dimana menurut  aktor mengandung makna yang 

subyektif. Hal ini mencangkup berbagai tindakan nyata. 

2. Tindakan nyata  yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat 

subyektif. 

3. Tindakan yang melingkupi pengaruh positif dari suatu situasi, dimana 

tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan 

secara diam-diam. 

4. Tindakan tersebut diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa 

individu. 

5. Tindakan tersebut memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 

orang lain itu. (Ritzer, 2012) 

Dalam mempelajari tindakan sosial Weber menyarankan menggunakan 

metode melalui penafsiran dan pemahaman (interpretative understanding) yang 

mana Weber menyebutnya  verstehen. Bagi   peneliti perilaku (behavior)  sangat 

sulit meyakinkan bahwa suatu  perbuatan  mempunyai arti subyektif dan 

diarahkan kepada orang lain, apabila tidak  mencoba menginterpretasikan 

tindakan si aktor. Dalam artian mendasar, sosiolog harus berusaha memahami 

motif dari tindakan si aktor.  Sehingga Weber menyarankan dua macam guna  

memahami motif tindakan si aktor,  yaitu: 1)  melalui kesungguhan. 2) mencoba  

menyelami pengalaman si aktor. Peneliti sebaiknya menempatkan dirinya dalam 

posisi si aktor juga  mencoba memahami sesuatu seperti yang difahami oleh  aktor.  

(Ritzer, 2012) 

Terdapat tiga unsur dalam tindakan sosial : agen (agents)/aktor, 

pergerakan (vehicles) dan makna (meaning). Agen merupakan aktor dan 
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objek dari tindakan sosial yang berperilaku, sedangkan yang lainnya 

merupakan objek dari perilaku tersebut. Pergerakan merupakan kondisi 

fisik, gerakan atau kegiatan dari agen yang mempunyai makna bagi mereka. 

Sedangkan makna adalah elemen dari tindakan sosial.(M.Jacky, 2015). 

 

2. Rasionalitas Max Weber 

Rasionalitas menurut Aristoteles yaitu “ bagian dari jiwa yang 

mempunyai kapasitas untuk memahami dan mengatur diri sendiri.” 

Menurut para filosof, Plato dan Aristoteles rasionalitas yaitu “sebuah 

kapasitas yang memiliki kemampuan membuat suatu keputusan, 

sekaligus mengandung dasar-dasar argumentasi bagi putusan yang telah 

dibuat”. 

Rasionalitas dalam konteks tindakan merupakan perhitungan 

yang masuk akal untuk mencapai sasaran-saran berdasarkan pilihan-

pilihan yang masuk akal, menggunakan sarana yang efisien, dimana 

mengacu tindakan dan orientasi pada pencapaian nilai yang dimaksud. 

Weber menggunakan konsep dasar rasionalitas dalam mengelompokkan 

tindakan sosial ke dalam tipe-tipe tindakan sosial. Konsep rasionalitas 

digunakan Weber sebagai kunci dalam melakukan analisa secara objektif 

mengenai makna-makna subyektif dan sebagai dasar perbandingan 

tentang tipe-tipe tindakan sosial. 
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3. Tindakan Sosial 

Tindakan merupakan perilaku, perbuatan, aksi yang dilakukan individu 

dalam mencapai tujuan dalam kehidupannya. Sebelumnya Max Weber 

memisahkan pengertian atas tindakan dan perilaku.  

Mulai sekarang konsep perilaku dimaksudkan sebagai 
perilaku otomatis yang tidak melibatkan pemikiran. 
Stimulus datang dan perilaku terjadi, dengan sedikit saja 
jeda dan stimulus respon…..perhatian dipusatkan pada 
tindakan yang melibatkan campur tangan pemikiran antara 
terjadinya stimulus dan respon. Tindakan terjadi manakala 
individu meletakkan makna subyektif atas tindakan 
mereka. 
 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengertian 

tindakan sosial merupakan proses aktor yang terlibat pada pengambilan 

keputusan subyektif terkait sarana dan cara dalam mencapai tujuan 

tertentu, dimana tindakan tersebut penuh arti yang diorientasikan pada 

perilaku orang lain. Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber berupa 

tindakan nyata yang ditujukan untuk orang lain. Juga dapat berupa 

tindakan membatin atau bersifat subyektif dikarenakan pengaruh positif 

dari situasi terentu. 

Weber juga mengungkapkan hubungan sosial dan motivasi yang 

dipengaruhi oleh rasionalitas formal. Rasionaltas formal mencakup 

proses berpikir aktor dalam membuat pilihan terkait alat dan tujuan. 

Dalam hal ini terdapat tiga sifat hubungan yang meliputi :  

1. Hubungan sosial yang didasarkan pada tradisi  

2. Hubungan sosial yang didasarkan pada tekanan 

3. Hubungan sosial yang didasarkan rasionalitas 
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Dalam karya Weber dijelaskan pula bahwa kenyataan sosial lahir 

tidak lepas dari  pemahaman tentang motivasi individu dan tindakan 

sosial. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dianjurkan 

menggunakan verstehen yang merupakan metode dalam mendapatkan 

pemahaman yang benar tentang arti subyektif tindakan sosial. Dalam 

menerapkannya dibutuhkan kesungguhan dan empati. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam metode verstehen menurut P.A 

Munch ada dua yaitu : Pertama, mengidentifikasi pemahaman tindakan 

sebagaimana yang dikehendaki aktor. Kedua, terkait konteksnya dan 

yang digunakan dalam memahaminya. 

Weber secara khusus mengklasifikasikan rasionalitas tindakan sosial 

yang memiliki arti subjektif  kedalam empat tipe, diantaranya meliputi: 

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (Instrumentally Rational)  

Tindakan Rasional Instrumental merupakan suatu tindakan sosial yang 

dilakukan seseorang yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar 

yang berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut juga ketersediaan alat 

yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini telah 

dipertimbangkan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan 

perkataan lain menilai  dan  menentukan  tujuan  itu dan bisa saja  tindakan  

itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai  tujuan  lain. Tindakan Rasional 

Instrumental (alat-tujuan) dapat juga diartikan tindakan yang ditentukan 

oleh pengharapan-pengharapan mengenai perilaku objek-objek di dalam 

lingkungan dan perilaku manusia lainnya; pengharapan-pengharapan 

tersebut digunakan sebagai kondisi-kondisi atau alat-alat untuk mencapai 
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tujuan-tujuan sang actor sendiri yang diperhitungkan berdasarkan rasional. 

(Weber, 1921/1968:24 dalam Ritzer, 2012) 

2. Tindakan Rasional Nilai (Value Rational)  

Tindakan Rasional Nilai merupakan tindakan yang ditentukan oleh 

kepercayaan yang sadar akan nilai tersendiri suatu bentuk perilaku yang 

etis, estetis, religious, ataupun bentuk yang lainnya, terlepas dari prospek-

prospek keberhasilannya. (Weber, 1921/1968:24-25 dalam Ritzer, 2012). 

Tindakan rasional nilai mempunyai sifat dimana alat-alat yang ada 

hanyalah merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara 

tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai 

individu yang sifatnya absolut.  

3. Tindakan  Afektual (especially emotional)  

Tindakan Afektif merupakan tindakan yang ditentukan oleh keadaan 

emosional sang aktor. (Ritzer, 2012). Tipe tindakan sosial ini lebih 

didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan 

sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan 

ekspresi emosional dari individu.  

4. Tindakan  Tradisional (Traditional Action)    

Tindakan Tradisional merupakan tindakan yang ditentukan oleh cara-cara 

berperilaku sang actor yang biasa dan lazim. (Ritzer, 2012). Berdasarkan 

tipe tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena 

kebiasaan , tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Tindakan 

dilakukan hanya karena kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tanpa 
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menyadari alasannya atau tanpa perencanaan dan cara dalam mencapai 

tujuan. 

Di dalam bukunya Ritzer yang berjudul Teori Sosiologi disebutkan 

bahwa meskipun Weber membedakan empat bentuk tindakan yang khas-ideal, 

Weber menyadari bahwa setiap tindakan tertentu biasanya memuat kombinasi 

keempat tipe-tipe ideal tindakan. Disamping itu, juga dikatakan bahwa para 

sosilog juga mempunyai peluang yang jauh lebih baik untuk memahami tindakan 

dari varietas yang lebih rasonal daripada untuk memahami tindakan yang 

didominasi oleh perasaan atau tradisi.  

Tindakan sosial menurut Max Weber yaitu suatu  tindakan  individu 

sepanjang  tindakannya tersebut memiliki makna atau arti subjektif  bagi dirinya 

dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang 

diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam tipe tindakan sosial, suatu 

tindakan dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut benar-

benar diarahkan kepada orang lain.    

Tindakan perempuan menggugat cerai dapat disebut sebagai tindakan 

sosial. Dalam konteks perceraian, tindakan perempuan menggugat cerai merupakan 

tindakan sosial dimana tindakan perempuan menggugat cerai mengandung makna atau 

arti subyektif  bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain yaitu suaminya. 

Sementara setiap perempuan yang menggugat cerai memiliki motif, arti atau makna 

yang berbeda-beda tentang perceraian maka perlu penafsiran dan pemahaman yang 

mendalam terkait setiap tindakan sosial perempuan menggugat cerai. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait makna 

tindakan sosial perempuan dalam menggugat cerai masuk  kategori manakah dalam 
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empat tipe tindakan Max Weber. Setiap perempuan yang melakukan tindakan sosial 

menggugat cerai tentunya memiliki motivasi, orientasi, dan tujuan yang kemungkinan 

berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Serta makna yang terkandung 

dalam tindakan sosial perempuan dalam menggugat cerai akan berbeda pada setiap 

individunya. Oleh sebab itu perlu pengkajian, penafsiran dan pemahaman yang lebih 

mendalam dalam melakukan penelitian tersebut.  

Kerangka Teori Tindakan Sosial

 
Gambar 3 : Kerangka Teori 
Sumber : Berdasarkan Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber 
 

 
 

 

PARADIGMA DIFINISI SOSIAL 

TEORI TINDAKAN SOSIAL 

MAX WEBER 

Terbagi dalam 4 Tipe Tindakan 
yang didasari oleh Rasionalitas : 

1. Rasionalitas Instrumentas 

2.Rasionalitas yang Berorientasi 

     Nilai 

3. Tindakan Tradisional 

4. Tindakan Afektif 

CIRI-CIRI TINDAKAN SOSIAL 

1. Mempunyai Makna Subyektif 

2. Tindakan Diarahkan pada Orang 

     Lain 

3. Tindakan merupakan Respon   

     TerhadapTindakan Orang Lain 

Memiliki 3 Unsur Utama 

1. Agen (Agents) 

2. Pergerakan (Vehicles) 

3. Makna (Meaning) 
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4. Teori Feminisme  

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Feminisme artinya adalah gerakan 

wanita yang menuntut persamaan hak  secara sepenuhnya antara kaum 

perempuan dan laki-laki.  Berikut macam – macam aliran feminisme: 

a. Feminisme Liberal 

Asal bermulanya Feminisme Liberal adalah dari aliran pemikiran politik 

liberalism. Dalam Feminist Politics and Human Nature, Alison Jaggar 

mengungkapkan bahwa pemikiran politis liberal memiliki konsep terhadap 

sifat manusia, yang menempatkan keunikannya sebagai manusia dalam 

kapasitas untuk bernalar. Menurut kaum liberal nalar didefinisikan secara 

umum dalam istilah moral dan prudensial, dimana dikatakan bahwasanya 

masyarakat yang adil akan memungkinkan bagi individu untuk menunjukkan 

otonominya dan memuaskan dirinya. Dalam pandangan mereka hak individu 

dibenarkan sepanjang tidak merampas hak orang lain dan juga diberikan 

sebagai prioritas di atas kebaikan.  

Feminisme liberal dapat dipahami sebagai suatu pandangan yang  

memposisikan kaum perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-

laki dan mempunyai kebebasan sepenuhnya sebagi individu. Dalam sudut 

pandangnya kebebasan bersumber dari  rasionalitas, pemisahan  kehidupan 

pribadi dan umum. Perempuan sebagaimana laki-laki memiliki kapasitas 

dalam berpikir, bertindak secara rasionl. Akar terjadinya ketertindasan, 

keterbelakangan pada perempuan disebabkan oleh kesalahan perempuan itu 

sendiri. Kaum perempuan diharapkan mampu menyiapkan diri untuk dapat 



12 
 

berdaya saing secara bebas sehingga memiliki kesetaraan kedudukan  dengan 

laki-laki.   

Tujuan utama feminisme liberal adalah kesejajaran kedudukan antara 

laki-laki dan perempuan, adanya kebebasan, kebahagiaan manusia secara 

individu dimana hal ini dapat terjadi ketika kaum perempuan mampu 

mempersiapkan dirinya dalam rangka menyamakan kedudukannya dengan 

laki-laki melalui jalan tidak melewatkan  berbagai peluang yang datang, 

memperoleh pendidikan, karena pada dasarnya kaum perempuan merupakan 

mahluk  rasional, memiliki kemampuan berpikir layaknya laki-laki. Aliran ini 

bertumpu pada kebebasan, kesetaraan rasionalitas dan bersumber dari filsafat 

liberalism yang mempunyai konsep dimana kebebasan merupakan hak setiap 

individu sehingga ia harus diberi kebebasan untuk memilih tanpa terbelenggu 

oleh pendapat umum dan hukum.  

Feminisme liberal bercita-cita agar kaum perempuan terbebas dari peran 

gender yang opresif dimana peran yang dimiliki dijadikan alasan pembenaran 

dalam memberikan tempat lebih rendah bahkan tidak ada tempat sama sekali 

bagi perempuan baik dalam akademi, forum ataupun pasar. Dalam pandangan 

mereka masyarakat  patriarkal mencampuradukkan antara seks dan gender, 

juga memandang bahwa pekerjaan feminine saja yang layak bagi perempuan.  

Dalam upaya membebaskan perempuan dan laki-laki Feminisme liberal  

memperjuangkan kepada penyelesaian secara legal melalui undang-undang 

yang meniadakan hambatan-hambatan pada perempuan untuk berkembang. 

Sehingga dengan hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat 
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membantu memberikan kelayakan hak, kesempatan dan tercapai kesejajaran 

antara kaum perempuan dan laki-laki.  

b. Feminisme Radikal 

Dalam memahami pandangan feminis radikal, penting untuk mengetahui 

definisi seks/gender. Sistem seks/gender menurut feminis radikal yaitu 

“suatu rangkaian pengaturan, yang digunakan masyarakat dalam 

mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia.” 

Menurut feminis radikal sistem seks/gender merupakan penyebab 

fundamental dari opresi terhadap perempuan. Klaim tersebut  menurut 

Alison Jaggar dan Paula Rothenberg  dalam feminist thought diinterpretasi 

yang bermakna sebagai berikut : 

1) Bahwa perempuan secara historis merupakan kelompok teropresi 

yang pertama 

2) Bahwa opresi kepada perempuan merupakan yang paling 

menyebar dan hampir ada disemua masyarakat 

3) Bahwa opresi kepada perempuan merupakan yang terdalam, 

artinya opresi ini adalah yang paling sulit untuk dihapuskan, 

tidak dapat dihilangkan dengan perubahan sosial yang lain missal 

dengan penghapusan masyarakat kelas 

4) Bahwa opresi kepada perempuan dapat menyebabkan 

penderitaaan paling buruk bagi korbannya, baik secara kuantitatif 

ataupun kualitatif walaupun penderitaan yang ditimbulkan 

muncul tanpa disadari disebabkan adanya prasangka seksis, baik 

dari pihak opresor ataupun dari pihak korban 
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5) Bahwa opresi kepada perempuan memberikan model konseptual 

dalam memahami bentuk opresi yang lain. 

Feminis radikal menolak asumsi yakni ada atau seharusnya ada 

hubungan yang pasti antara jenis kelamin seseorang (laki-laki atau 

perempuan) dengan gender seseorang. Mereka justru mengklaim bahwa 

gender adalah terpisah dari jenis kelamin, dan masyarakat partial 

menggunakan peran gender yang kaku untuk memastikan  perempuan tetap 

pasif (penuh kasih sayang, penurut, penuh simpati, ceria, baik dan ramah), 

sedangkan laki-laki tetap aktif (kuat, agresif, penuh rasa ingin tahu, 

ambisius, penuh rencana,bertanggungjawab,kompetitif). Oleh karena itu, 

suatu cara agar perempuan dapat menghancurkan kekuasaan laki-laki yang 

tidak layak bagi perempuan yaitu dengan menyadari bahwa perempuan 

tidak ditakdirkan agar menjadi pasif, layaknya laki-laki tidak ditakdirkan 

menjadi aktif, dan mengembangkan kombinasi apapun dari sifat-sifat 

feminin, maskulin yang paling baik merefleksikan kepribadian unik 

mereka. 

Pendapat Milet dalam Feminist Thought mengenai seks adalah politis, 

terutama karena hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan 

paradigma dari semua hubungan kekuasaan : “Kasta sosial mendahului 

semua bentuk inegaliterianisme:ras, politik, ekonomi dan jika penerimaam 

terhadap supremasi laki-laki yang merupakan hak sejak lahir tidak 

dihilangkan, semua sistem opresi akan terus berlangsung hanya atas 

mandate logis dan emosional dalam situasi manusia yang primer.” Oleh 

karena kendali laki-laki di dunia publik dan privat menimbulkan patriaki, 
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penguasaan oleh laki-laki harus dihapuskan apabila perempuan ingin 

mendapat kebebasan. Dalam menghapuskan penguasaan oleh laki-laki, 

perempuan dan laki-laki harus menghapuskan gender terutama status, 

peran, dan temperamen seksual, dimana hal tersebut dibangun di bawah 

patriarki. 

Menurut Milet ideologi patrikal lebih membesarkan perbedaan biologis 

laki-laki dan perempuan yang memastikan laki-laki selalu memilki peran 

maskulin, dominan sedangkan perempuan selalu memilki peran subordinat, 

atau feminine. Ideology yang begitu kuat sehingga laki-laki biasanya 

mendapat persetujuan dari perempuan yang di opresi. Dalam melakukan 

opresi melalui institusi seperti akademi, gereja, keluarga yang 

membenarkan, menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki 

akibatnya kebanyakan perempuan menginternalisasi rasa inferioritas diri 

terhadap laki-laki. 

Feminisme radikal mengembangkan feminis yang lebih merdeka 

sepenuhnya sehingga mampu mencegah penyubordinatan gender dalam 

agenda tradisional. Aliran feminisme radikal  bertumpu pada pandangan 

bahwa penindasan terhadap perempuan diakibatkan oleh adanya sistem 

patriarki (sistem yang berpusat pada laki-laki). Intinya , aliran ini bertujuan 

untuk menghancurkan sistem patriarki, dimana berfokus pada fungsi 

biologis perempuan. 
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c. Feminisme Marxis  

Feminis Marxis dan Sosialis mempercayai bahwa  opresi terhadap 

perempuan merupakan produk yang berasal dari struktur politik, sosial, 

ekonomi. Sebagaimana doktrin materisalisme historis seperti yang 

diungkapkan Marx : 

“modus produksi dari kehidupan sosial mengkondisikan proses 
umum kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Bukanlah 
kesadaran manusia yang menentukan eksistensi mereka.” 
 

Keluarga atau rumah tangga merupakan tempat industri sebelum 

munculnya kapitalisme industri. Semua anggota keluarga bersama 

bekerjasama untuk mereproduksi diri. Pekerjaan memasak, mengalengkan, 

menanam, mengandung, mengasuh yang dilakukan perempuan bersifat 

sentral untuk kegiatan ekonomi dalam keluarga besar seperti halnya 

pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Akantetapi dengan munculnya 

industrialisasi, perempuan yang pada awalnya memang tidak memasuki 

ranah publik dianggap nonproduktif. Sedangkan pekerja laki-laki dianggap 

produktif dimana dapat menghasilkan upah. 

Feminis Marxis menggambarkan bahwa pekerjaan perempuan 

dianggap rendah dengan adanya kapitalis. Perempuan dipandang hanya 

sebagai konsumen, seakan-akan hanya peran laki-laki yang dapat 

menghasilkan upah, sedangkan perempuan hanya menghabiskannya. Tetapi 

menurut Benson dalam Tong mengungkapkan bahwa perempuan adalah 

kelas manusia “yang bertanggung jawab atas produksi nilai guna sederhana 

dalam kegiatan yang diasosiasikan dengan rumah dan keluarga.” 
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“Setiap waktu, pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung 
jawab perempuan. Ketika mereka bekerja di luar rumah, dengan 
cara apapun mereka harus mengatur untuk dapat mengerjakan 
baik pekerjaan diluar rumah atau di dalam rumah. Perempuan, 
terutama perempuan yang tlah menikah dan memilki anak yang 
bekerja di luar rumah pada dasarnya melakukan dua pekerjaan, 
pertisipasi mereka di pasar tenaga kerja hanya dimungkinkan 
apabila mereka memenuhi kewajiban utama di rumah…..”  
 

Benson mengemukakan bahwa kunci bagi pembebasan perempuan 

yaitu melalui sosialisasi pekerjaan rumah tangga. Memberi peluang 

untuk seorang perempuan dalam memasuki industri publik tanpa 

mensosialisasikan pekerjaan memasak, membersihkan, mengasuh sama 

halnya dengan memperburuk opresi perempuan. 

Feminism Marxis mendukung comparable worth (nilai setara) 

sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan perempuan dan menghapus 

pemisahan jenis kelamin di tempat kerja. Selain itu juga memandang 

bahwa comparable worth merupakan cara dalam menekankan 

bagaimana tidak jelasnya penilaian masyarakat atas apa yang dianggap 

bernilai. 

Di dalam pandangan feminisme marxis, sosialis menunjukkan  posisi 

rendah  perempuan dalam struktur ekonomi, sosial,  politik akibat dari 

sistem kapitalis, dan patriarki . Menurut feminis marxis, sosialis  

penghapusan sistem kapitalis dianggap sebagai  cara agar perempuan 

mendapat perlakuan yang sama. Aliran ini mengasumsikan bahwa sumber 

penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi.   
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d. Feminisme Sosialis 

Feminisme Sosialis muncul karena hasil ketidakpuasan feminis Marxis 

atas pemikiran Marxis yang pada dasarnya buta gender dan yang 

menganggap opresi terhadap perempuan  jauh di bawah pentingnya opresi 

terhadap pekerja. Menurut Marxis perempuan menderita ditangan borjuis. 

Sehingga kaum perempuan harus menunggu gilirannya untuk dibebaskan. 

(Tong, 1998).  

Aliran Sosialis  ingin  menyampaikan  bahwa patriarki telah muncul 

sebelum kapitalisme dan tetap tidak  berubah apabila kapitalisme runtuh. 

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender dalam  

memahami penindasan terhadap perempuan. Aliran ini sependapat dengan 

feminisme marxis yakni kapitalisme merupakan sumber penindasan 

perempuan. Tetapi, aliran  ini juga sependapat dengan feminisme radikal 

yang menganggap patriarkilah sumber dari penindasan. Kapitalisme dan 

patriarki merupakan dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti halnya 

yang dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti 

dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara 

disebabkan peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, 

sedangkan peran  konsumen,  pengasuh anak merupakan peran feminin. 

Pembebasan perempuan dilakukan dengan menghapuskan kapitalisme dan 

sistem patriarki.  

Feminisme Sosialis  berpendapat "Tak Ada Sosialisme tanpa 

Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa 

Sosialisme". Aliran ini memperjuangkan dalam menghapuskan sistem 
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pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta 

dan pemilikan suami atas istri ingin dihapuskan layaknya konsep Marx 

yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas dan tanpa pembedaan 

gender.  

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penelitian Terdahulu 

a. Siti Nurul Nikmatul Ula, 2016, tesis tentang “Fenomena Gugatan 

Cerai dari Kalangan Istri terhadap Suami (studi kasus pada 

Pengadilan Agama kabupaten Malang)". Lokasi Penelitian bertempat 

di Kepanjen Kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Gugatan cerai yang dilakukan pihak istri kepada suami 

mengindikasikan terjadinya pergeseran nilai sosial dalam 

masyarakat dan keluarga. 

2) Secara teori interaksi simbolik, dapat dipahami bahwa 

tindakan gugat cerai tidak semata datang dari kekuatan dalam 

dan luar dari wanita melainkan atas pemaknaan dari sesuatu 

yang dihadapi terus-menerus  

b. Samsudin, 2016, Jurnal Manhaj vol 4 nomor 2 mei-agt 2016, tentang 

“Perubahan Nilai Pernikahan: studi Perubahan Sosial pada 

masyarakat Muslim Kota Bengkulu”. Lokasi Penelitian Kota 

Bengkulu. Hasil Penelitiannya sebagai berikut : 
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1) Pernikahan pada masyarakat muslim di Bengkulu dipandang 

telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu seiring 

dengan terjadinya perubahan sosial dan budaya yang melanda 

struktur kehidupan masyarakat dan menggeser nilai 

pernikahan. 

2) Pergeseran nilai pernikahan dibandingkan pada tahun 1980 

hingga 2010  

c. Septy Sri Susanti dan Anita Zulkaida, UG Jurnal vol 7 no 6 tahun 

2013, tentang “Studi Deskriptif mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kepuasan Pernikahan pada Istri” . Lokasi Penelitian 

Depok dan Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

1) Terdapat tiga faktor kepuasan pernikahan yang dominan pada 

istri, yaitu hubungan interpersonal dengan pasangan, 

partisipasi keagamaan dan kehidupan seksual 

2) Faktor dominan pada istri yang bekerja adalah hubungan 

interpersonal dengan pasangan, kesesuaian peran dan harapan, 

komunikasi dengan pasangan, kesamaan minat, kemampuan 

menghadapi konflik dan keuangan. Sedangkan faktor dominan 

pada istri yang tidak bekerja adalah partisipasi keagamaan, 

kekuasaan dan sikap terhadap pernikahan, kehidupan seksual, 

hubungan dengan mertua, ipar , dan anak. 

d. Fachrina dan Aziwarti, 2006, Laporan Penelitian Kajian Wanita, 

tentang “Perubahan Nilai-nilai Perceraian di kalangan Wanita 
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Bercerai (Studi terhadap istri yang cerai gugat dalam masyarakat 

Minangkabau Kontemporer)”. Lokasi penelitian di daerah Sumatera 

Barat (Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan deperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Terdapat variasi faktor penyebab perceraian yang membuat 

istri melakukan gugat cerai kepada suami, dimana faktor 

utamanya adalah tidak ada lagi kecocokan dengan pasangan 

dalam kehidupan pernikahan. Faktor penyebab yang lain 

meliputi masalah keuangan, tindakan kekerasan dalam rumah 

tangga, perselingkuhan, tidak memiliki anak dan campur 

tangan keluarga/kerabat. 

2) Masyarakat lebih mentoleransi terjadinya perceraian, dimana 

tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu dan memalukan 

untuk dilakukan. Sehingga ketika pihak wanita mengalami 

masalah dalam pernikahannya, perceraian dianggap sebagai 

jalan keluar untuk mengatasi kemelut rumah tangganya. 

Adapun penelitian ini secara ringkas adalah sebagai berikut : 

1. Judul Penelitian : Tindakan Sosial Perempuan Gugat Cerai Studi Kasus 

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang 

2. Lokasi Penelitian : Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang 

3. Menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber dan Feminisme 

4. Analisis penelitian tentang tipe tindakan sosial perempuan (istri) yang 

menggugat cerai di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dan makna 

dari tindakan tersebut. 
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Secara ringkas, beberapa studi terdahulu dapat digambarkan dalam table berupa 

matriks : 

N

o 

Nama Peneliti Judul Penelitian Konsep/Teori 

yang 

digunakan 

Metode Hasil penelitian 

1 Siti Nurul Nikmatul 
Ula, 2016, Tesis 

Fenomena Gugatan 
Cerai dari Kalangan 
Istri terhadap Suami 
(studi kasus pada 
Pengadilan Agama 
Kabupaten Malang) 

Perubahan 
Sosial dengan 
Teori Interaksi 
Simbolik 

Pendekatan 
kualitatif 
dengan 
metode 
deskriptif 

Dalam gugat cerai terjadi 
pergeseran nilai dalam 
masyarakat dan keluarga, 
yaitu individualisme dalam 
masyarakat, perceraian 
bukan hal tabu  

2 Samsudin, 2016 
Jurnal  

Perubahan Nilai 
Pernikahan: Studi 
Perubahan Sosial 
pada Masyarakat 
Muslim Kota 
Bengkulu 

Perubahan 
Sosial dengan 
Struktural 
Fungsional 

Pendekatan 
kualitatif 
dengan 
metode 
deskriptif 

Pergeseran nilai pernikahan 
pada periode waktu 1980-
2010 

3 Septy Sri Susanti 
dan Anita Zulkaida, 
UG Jurnal vol 7 no 
6 tahun 2013 

Studi Deskriptif 
mengenai faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
Kepuasan 
Pernikahan pada 
Istri 

Faktor 
hubungan 
interpersonal 

Pendekatan 
Kuantitatif 
dengan 
metode 
statistik 
deskriptif  

Terdapat tiga faktor 

kepuasan pernikahan yang 

dominan pada istri, yaitu 

hubungan interpersonal 

dengan pasangan, partisipasi 

keagamaan dan kehidupan 

seksual 

 
4 Fachrina dan 

Aziwarti, 2006, 
Laporan Penelitian 
Kajian Wanita 

Perubahan Nilai-
nilai Perceraian di 
kalangan Wanita 
Bercerai (Studi 
terhadap istri yang 
cerai gugat dalam 
masyarakat 
Minangkabau 
Kontemporer 

Perubahan 
Sosial dan 
institusi 
keluarga 

Pendekatan 
Kualitatif 
deskriptif 

Variasi penyebab faktor 
perceraian : 
Faktor utama tidak ada 

kecocokan. Faktor lainnya  

masalah keuangan, tindakan 

kekerasan dalam rumah 

tangga, perselingkuhan, 

tidak memiliki anak dan 

campur tangan 
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Gambar 4: Studi Terdahulu (Kajian Pustaka) 
 

2. Perceraian  

Dalam memahami dasar hukum gugat cerai , berikut penjelasan terkait 

landasan hukum perceraian yang berlaku di Indonesia termasuk gugat 

cerai di dalamnya. 

a. Menurut Alqur’an 

Ketentuan tentang perceraian terdapat dalam Qs. Al-Baqarah : 229  

“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 

bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang tidak kamu berikan 

kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) 

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus 

dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang zalim” (Surat Al-Baqarah ayat 229).  

Makna yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 adalah sebagai 

berikut :  

1. Pada dasarnya perceraian  bertentangan dengan makna pernikahan 

itu sendiri, sehingga apabila terjadi perceraian, merupakan hal 

keluarga/kerabat. 

Perceraian tidak dianggap 
hal tabu 
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yang wajar bagi mereka yang bercerai  bersedia  rukun dan rujuk 

kembali menyusun kesatuan ikatan pernikahan mereka lagi;  

2. Perceraian yang boleh rujuk kembali hanya dua kali, yakni talaq 

ke-satu dan  ke-dua saja. Sehingga talaq ke-tiga tidak 

diperbolehkan rujuk lagi, kecuali setelah dipenuhinya persyaratan 

khusus ; 

3. Syarat dan ketentuan  untuk rujuk kembali bagi  kedua  suami-istri 

yang bercerai dengan talaq tiga diatur dalam Surat Al-Baqarah 

ayat 230. Apabila  terjadi perceraian, maka pihak suami dilarang 

mengambil harta yang pernah diberikan kepada isterinya yang 

telah diceraikan kecuali atas dasar alasan yang kuat;  

4. Apabila isteri memiliki alasan syari’at yang kuat, maka dapat 

dibenarkan jika isteri meminta cerai dengan cara khulu’, yaitu 

suatu perceraian dengan  cara pembayaran tebusan yang dilakukan 

istri kepada suami;  

5. Segala sesuatu telah diatur Allah SWT dalam segala aspek 

kehidupan  termasuk masalah pernikahan ; 

6. Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan Allah SWT, maka ia termasuk orang-orang  yang 

dzolim.   

Berdasarkan keterangan  dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 229 

dapat diketahui bahwa landasan hukum bagi perempuan melakukan 

tindakan gugatan cerai yaitu dengan cara khulu’ yaitu istri membayar 

tebusan kepada suami agar bersedia menceraikan. Perempuan dapat 
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melakukan tindakan gugat cerai kepada suaminya dengan cara khulu’, 

apabila istri memiliki alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat 

agama Islam. Dalam hal ini khulu’ merupakan bagian dari cerai talak.  

 

b. Menurut Hadits 

Syariat Islam memperbolehkan talak namun dianggap sebagai 

tindakan yang tidak disenangi dan dibenci. Dalam hadits Imam Al-

Shadiq as disebutkan bahwa Allah SWT menyukai rumah yang di 

dalamnya terdapat pengantin dan Allah membenci rumah yang di 

dalamnya terjadi talak. Tidak ada yang dibenci Allah selain talak. 

Kemudian hadits yang diriwayatkan Imam Al Shadiq menyatakan 

bahwa diantara pekerjaan-pekerjaan yang halal, tidak terdapat yang 

lebih buruk daripada talak, Allah membenci laki-laki yang banyak 

melakukan talak dan mengambil istri. 

Hadist yang mengemukakan terkait hukum istri yang ingin bercerai 

dari suaminya yaitu yang diriwayatkan oleh Tsauban r.a yang 

menyebutkan bahwa siapa saja perempuan yang menuntut cerai 

kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan maka diharamkan 

bau surge atas perempuan tersebut.  

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa perempuan juga 

dapat melakukan tindakan gugat cerai kepada suaminya apabila memiliki 

alasan yang tepat. Akantetapi apabila tidak mempunyai alasan yang dapat 

dibenarkan oleh agama maka tindakan gugat cerai yang dilayangkan istri 
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haram hukumnya menurut agama, dengan menyebut haram bau surga 

baginya.   

c. Menurut Peraturan Perundang-undangan 

Pernikahan merupakan aspek penting dan dianggap sakral dalam 

kehidupan manusia. Hal ini diatur dalam  Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam Undang-Undang tersebut  

tidak didapati definisi  perceraian, tetapi diatur terkait putusnya 

pernikahan dan akibatnya. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 mengenai  Pernikahan memuat tentang putusnya 

pernikahan yaitu disebutkan bahwa pernikahan dapat putus karena :  

Kematian, Perceraian dan atas Putusan Pengadilan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya 

diatur terkait tata caranya yang disebutkan daalam Pasal 14  bahwa  

seorang suami yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama 

Islam, hendak menceraikan isterinya maka mengajukan surat ke 

Pengadilan di lingkungan tempat tinggalnya, yang berisi tentang 

pemberitahuan untuk menceraikan isterinya dilengkapi alasan-

alasannya, serta meminta siding kepada Pengadilan terkait hal itu  

Sedangkan alasan-alasan dalam bercerai disebutkan dalam Pasal 39 

ayat 2 Undang-Undang Pernikahan dan Pasal 39 ayat 1 Undang-

Undang Pernikahan yang meliputi :  

a). Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lainnya yang sulit diobati; b). Salah satu pihak meninggalkan 
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pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan 

yang sah atau hal lain diluar kemampuannya; c). Salah satu pihak 

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih 

berat setelah pernikahan berlangsung; d). Salah satu pihak melakukan 

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang 

lain; e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f). 

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, sehingga tidak ada harapan  hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui 

bahwasanya dalam perundang-undangan tidak terdapat landasan 

hukum tentang cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri.  

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Perceraian diatur dalam Pasal 113 KHI dimana disebutkan bahwa 

putusnya pernikahan dapat disebabkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut: 

1) Kematian; 2) Perceraian; 3) Putusan Pengadilan.  Sedangkan pada 

Pasal 114 KHI disebutkan  bahwasanya putusnya pernikahan karena 

perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan yang 

dilakukan  oleh pihak isteri. Selanjutnya didalam Pasal 115  

disebutkan bahwasanya perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan 

sidang Pengadilan Agama dimana terjadi manakala  pengadilan tidak 

berhasil mendamaikan keduanya. 

Di dalam Pasal 116 KHI disebutkan pula alasan yang menjadi 

penyebab terjadinya perceraian di antara  suami isteri yang isinya 
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sama dengan alasan yang disebutkan dalam UUP Pasal 39, hanya saja 

dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua penambahan yang 

meliputi :1) Suami melanggar taklik-talak. makna taklik-talak yaitu 

perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad 

nikah yang terdapat pada Akta Nikah berupa janji talak yang 

didasarkan kepada suatu kondisi tertentu yang dimungkinkan terjadi 

di masa mendatang; 2) Murtad atau pindah agama yang dilakukan 

oleh salah satu pihak yang memicu terjadinya pketidakharmonisan 

dalam kehidupan berumah tangga.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan terkait gugat cerai 

yaitu perceraian yang diajukan atau atas permohonan istri dengan 

memberikan tebusan kepada suaminya dan juga atas persetujuan 

suaminya yang dikenal dengan istilah talak dengan tebusan atau 

khulu’.  Selanjutnya dalam Pasal 121 juga disebutkan talak yang 

dijatuhkan oleh pihak istri dimana istri dalam kondisi masih suci dan 

belum pernah dicampuri oleh suaminya yang disebut dengan Talak 

Sunny.  

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa tindakan  

gugat cerai yang dilakukan pihak istri terdapat landasan hukumnya yaitu  dengan 

cara khulu’(istri melayangkan gugat cerai kepada suaminya dengan membayar 

tebusan) dan talak sunny (talak yang diajukan oleh pihak istri).  Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa landasan hukum yang mengatur tindakan gugat cerai oleh 

pihak perempuan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 
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3. Perubahan Nilai Perceraian dalam Masyarakat 

Pandangan masyarakat tentang perceraian dapat dikatakan telah 

mengalami perubahan terutama terkait dengan tindakan gugat cerai yang 

dilakukan pihak perempuan. Dewasa ini masyarakat lebih bisa menerima 

tindakan perempuan menggugat cerai. Seperti halnya yang disampaikan oleh 

Kasandra Putranto, Psikolog dan konsultan rumah tangga yang 

mengungkapkan bahwa konsep di masa lalu cenderung menyalahkan pihak 

perempuan jika terjadi perceraian. Lebih lanjut beliau mengungkapkan 

konsep di masa lalu  sebagai berikut : 

a. Bahwa istri sebagai pasangan harus mempertahankan pernikahan 

b. Perceraian dianggap sebagai hal yang tabu dalam masyarakat 

c. Perempuan cenderung disalahkan apabila terjadi perceraian. 

Misalnya ketika bercerai perempuan dianggap rewel, terlalu 

banyak menuntut dan seterusnya. 

Sedangkan pada saat ini yang terjadi adalah sebagai berikut : 

a. Perempuan lebih mengetahui dan memahami terkait hak-haknya 

b. Masyarakat juga lebih paham bahwa membiarkan pernikahan 

yang mengundang kekerasan akan menjadikan pernikahan yang 

tidak sehat 

c. Masyarakat tidak mau dianggap sebagai pendukung tindak 

kekerasan dalam rumah tangga karena juga terdapat Undang-

Undang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 

d. Perempuan sekarang lebih berani ada sarana untuk mengadu 
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Pada masa lalu  masyarakat masih memandang negatif terhadap 

pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, 

jahat, melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak 

dan keluarga kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai 

terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk lagi dibanding talak yang 

dijatuhkan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan 

masyarakat, posisi suami lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural 

dibandingkan istri. Sebelumnya juga jarang ada kasus dimana istri menggugat 

cerai suaminya seperti yang marak terjadi saat ini.(M. Sahlan, jurnal substantia 

vol 14 no 1 april 2012) 

Pandangan negatif terhadap perceraian juga tidak terlepas dari 

pemahaman umum masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan sebagai 

sebuah peristiwa sakral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah. 

Pernikahan  tidak hanya melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan 

kerabat dekat, keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama. Karena itu, 

pernikahan yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak hanya melecehkan 

keluarga, tapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama.(M.Sahlan,jurnal 

substantia 2012). 

 

C. Kerangka Pemikiran 
 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan 

sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat 

indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran 

ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan 
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yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

 
 
Gambar 5. Kerangka Pemikiran 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan dengan menggunakan perspektif Teori 
Tindakan Sosial Max Weber 
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