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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri.1 Perkawinan merupakan perbuatan yang 

penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan 

hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi 

juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan 

perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut 

mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan 

melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk 

memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, 

melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk 

pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga 

negara dan masyarakat di Indonesia dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk orang Islam. 

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Akad yang sangat kuat atau 

miitsaaqan ghaliizhan mengandung arti bahwa akad perkawinan itu 

1 K. Wantjik Saleh. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta. Ghalia Indoensia. Hal 14 
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bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan 

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah 

menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa 

agama dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah.  

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan 

perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan 

perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah 

diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah 

yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan 

permusuhan maka perceraian pun terjadi. Perceraian merupakan akibat 

perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan 

banyak faktor antara lain perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

adanya konflik antara suami istri. Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir 

batin itu harus ada. Ikatan lahir batin mengungkapkan adanya hubungan 

formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak 

dapat dilihat. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan 

pembinaan keluarga bahagia dan kekal.2 

                                                             
2 Harumiati Natadimaja. 2009. Hukum Perdata (mengenai hukum perorangan dan hukum 

benda). Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal 2. 
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Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa 

suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu tiap-tiap 

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dalam rumusan tujuannya disebutkan bahwa Undang-Undang 

Perkawinan berfungsi sebagai guide bagi pelaksanaan perkawinan dalam 

rangka menjaga nilai luhur suatu perkawinan. Dalam islam perkawinan 

bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan 

berkualitas secara spirituil dan juga materil.3 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat 

keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.4 

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan 

gaya hidup dan  pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, 

bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar 

dihadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya serta 

berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan 

hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan hubungan rumah 

tangganya karena berbagai alasan. Dari kondisi yang demikian maka, dapat 

                                                             
3 Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 

176. 
4 Komariah. 2013. Hukum Perdata. Malang. Umm Pers. Hal 33. 
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dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat 

kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat 

menjamin rumah tangga itu sendiri kekal karena berbagai alasan untuk 

mengakhiri hubungan rumah tangga tersebut.  

Islam sebagai suatu ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan 

keadilan memberikan berbagai solusi dan alternatif atas segala 

permasalahan dalam rumah tangga. Islam mengarahkan mereka agar tetap 

bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai. Jika 

permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada 

pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam 

bukan talak, akan tetapi harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain 

dan pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik. 

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki 

putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap 

dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam 

membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah 

dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan 

yang terbaik, namun perlu diketahui bahwa dalam Islam perceraian adalah 

halal namun dibenci oleh Allah SWT.5 

Perceraian dapat diartikan sebagai pecahnya suatu unit keluarga atau 

retaknya struktur peran sosial saat satu atau beberapa anggota keluarga tidak 

                                                             
5 Nurul Fadhlilah. 2013. Faktor Faktor Penyebab Perceraian  (Studi Terhadap Perceraian 

Di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga. 
Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah. http://perpus.iainsalatiga.ac.id. Diunduh 
pada tanggal 22 Agustus 2017. 

http://perpus.iainsalatiga.ac.id/
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dapat menjalankan kewajiban peran secukupnya. Salah satu contoh 

kekacauan keluarga adalah perceraian dimana terputusnya keluarga disini 

karena salah satu atau kedua pasangan tersebut memutuskan untuk saling 

meninggalkan saat berhenti melaksanakan kewajiban perannya. Perceraian 

(divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara 

pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan 

tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. 

Perceraian berasal dari kata kerja “cerai” yang dapat diartikan 

“berpisah” dan dikenal juga dengan istilah “broken home”. Perceraian 

adalah berakhirnya sebuah ikatan pernikahan yang diakui secara hukum, 

mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada 

ikatan yang resmi.6 

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan 

sesuai dengan Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Namun demikian 

fenomena perceraian dilapangan semakin meningkat bahkan perceraian 

terkesan tidak menjadi solusi dalam penyelesaian masalah, karena setiap 

pasangan suami isteri ditimpa masalah yang biasa (spele) saja banyak dari 

mereka yang menempuh jalan perceraian sebagai pilihan dalam 

                                                             
6 Kartika Ayu Primasti dan Aryani Tri Wrastari. 2012. Dinamika Psychological Wellbeing 

pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orangtua Ditinjau dari Family Conflict yang Dialami. 
Vol. 1. No. 3. Fakultas Psikologi. Universitas Airlangga. 
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menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, padahal sebenarnya 

masalah yang sepele itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.  

Berdasarkan Pasal 114 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena 

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.  

Pada Pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.  

Kemudian pada Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perceraian dapat terjadi karena alasan-

alasan:  

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  

b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya. 

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 
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f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak. 

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Di Indonesia, kasus perceraian menunjukan peningkatan secara 

signifikan, bukan hanya saja di kalangan artis, tetapi juga terjadi pada 

masyarakat luas. Kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan, kenyataan tersebut didorong dengan munculnya tren baru 

dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah cerai-gugat. Bahkan 

dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 

misalnya, cerai-gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih 

mendominasi dari pada cerai-talak. Undang-undang perkawinan 

membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian 

atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan 

perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.7 Di Indonesia, 

di samping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan 

isterinya, tidak sedikit pula isteri telah mempergunakan haknya untuk 

memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta’lik talak di depan 

Pengadilan Agama. Status sosial ekonomi berkaitan dengan tingkat 

                                                             
7 A. Mukti Arto. 1998. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta. 

Pustaka Pelajar. Hal 202. 



8 
 

perceraian. Dimana tingkat perceraian tertinggi terjadi dikalangan 

masyarakat yang berada pada strata bawah, dan semakin ke atas strata 

masyarakat semakin rendah tingkat perceraiannya. Ekonomi masuk dalam 

tiga besar penyebab perceraian. Penyebab pertama akibat tidak adanya 

keharmonisan dan kedua akibat tidak ada tanggungjawab. Sebenarnya jika 

ditelusuri lebih jauh penyebab tidak adanya keharmonisan berkaitan 

langsung dengan ekonomi. Ketika ekonomi keluarga tidak cukup untuk 

menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka percekcokan antara suami istri 

rawan terjadi. Akibatnya hubungan menjadi tidak harmonis. Demikian juga 

dengan penyebab perceraian akibat tidak ada tanggungjawab, faktor 

ekonomi tidak bisa dipisahkan. Dalam kasus ini, seringkali istri yang 

melakukan gugat cerai terhadap suami karena suami dianggap tidak 

bertanggungjawab terhadap keluarga, terutama dalam hal ekonomi. Selain 

itu keberhasilan pendidikan emansipasi sehingga kaum perempuan sangat 

mengetahui hak-hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-

undang. Pribadi perempuan yang mandiri dan tidak tergantung pada suami 

sehingga kata cerai lebih mudah dikeluarkan jika terjadi perselisihan kecil 

sekalipun.8 

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah 

cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh isteri terdapat dalam Pasal 132 

Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “gugatan perceraian 

                                                             
8 Djamil Latief. 1985. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. 

Hal 31. 



9 
 

diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah 

hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”. 

Pada tahun 2014 lalu kasus perceraian sebanyak 2.677,  perempuan 

di Kabupaten Malang, jawa Timur menggugat cerai suaminya di Pengadilan 

Agama setempat karena berbagai alasan, seperti nikah paksa, suami tidak 

bertanggung jawab, dan tidak harmonis lagi. Ketua Panitera Muda 

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang Widodo Suparjiyanto, 

mengatakan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juli 2014, tercatat 

ada 4.097 perkara dengan perincian cerai gugat sebanyak 2.677 perkara dan 

cerai talak sebanyak 1.420 perkara.9 

Pada tahun 2017 jumlah kasus perceraian di Kabupaten Malang 

sebayak 6.254 kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang. Tercatat dari bulan Januari sampai dengan bulan 

November yang kebanyakan dipicu oleh faktor perselisishan terus menerus 

dan masalah ekonomi.  

Kasus perceraian yang masuk, semuanya diputus di tingkat 

Pengadilan Agama hanya beberapa yang melangkah ke Pengadilan Agama 

Surabaya dalam proses banding. Pengadilan Agama (PA) tetap berusaha 

mediasi jika ada gugatan perceraian. Hal ini diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agug (PerMa) No. 1 Tahun 2016 isinya yaitu, Majelis Hakim 

                                                             
9 Endang Sukarelawati. 2.677 perempuan kabupaten malang gugat cerai 

http://www.antaranews.com, diunduh tanggal 25 september 2017. 

http://www.antaranews.com/
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wajib melakukan mediasi ketika mendapatkan perkara perceraian. 

“Prinsipnya wajib mediasi, jika Hakim gagal, harus dilanjutkan mediasi 

oleh mediator, dan jika tetap buntu, lanjut ke persidangan”. 

Sementara itu di Kabupaten Malang rata rata perbulan terjadi 

peningkatan 500 kasus perceraian, pada tahun 2015 jumlah perceraian 

mencapai 7.156 kasus dan pada tahun 2016 mencapai 4.700 kasus 

perceraian, sedangkan pada tahun 2017 januari sampai dengan bulan 

november 6.254 kasus perceraian.10 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait 

“FAKTOR-FAKTOR PEREMPUAN MENGAJUKAN GUGATAN 

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. 

B. Rumusan Masalah  

Maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan mengajukan gugatan 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana upaya mediasi agar tidak melanjutkan proses gugatan 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

                                                             
10 Budi Raharjo. Angka Perceraian di Kabupaten Malang Tertinggi Kedua di Indonesia. 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah, diunduh tanggal 25 september 2017. 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah
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1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan 

perempuan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya mediasi agar tidak melanjutkan 

proses gugatan percerain di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di 

Universitas Muhammadiyah Malang program studi hukum perdata dan 

bisnis. Diharapkan nanti kedepannya akan membawa kemanfaatan 

akademis dengan memberikan wawasan atau pandangan baru yang 

berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap 

ilmu hukum, sehingga kedepannya nanti akan menghasilkan penelitian 

yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. 

2. Kegunaan Keilmuaan  

Sebagai bahan referensi dalam keilmuan sehingga memperkaya dan 

menambah wawasan. Memberikan suatu pandangan baru dalam 

penelitian yang akan dikembangkan di masa mendatang. Serta 

menyajikan suatu informasi yang baru mengenai kepastian hukum suatu 

kebijakan dalam masyarakat. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan dibidang ilmu hukum 

dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus 

yang diteliti oleh penulis, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas 

Akhir dalam studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan agar masyarakat lebih dapat memahami, khususnya para 

perempuan agar mengetahui dan memahami pentingannya perkawinan 

agar tidak mudah mengajukan gugatan perceraian hanya karena masalah 

yang biasa. Karena proses perceraian harus dengan prosedur dalam 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga meminimalisir 

dampak negatif perceraian pada para pihak. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang 

melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang karena Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang 

memiliki angka perceraian tertinggi di Indonesia, serta sebagian besar 
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diajukan oleh pihak perempuan. Rata-rata angka perceraian di Kabupten 

Malang mengalami peningkatan perbulannya dengan 500 kasus 

perceraian, di tahun 2014 sebanyak 2.677 kasus, di tahun 2015 sebanyak 

7.156 kasus, di tahun 206 4.700 kasus, dan di tahun 2017 bulan januari 

sampai bulang agustus sebanyak 4.494 kasus percerian. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber 

utama tanpa adanya perantara, yang di dapat melalui proses 

interview/wawancara, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, 

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama. Data 

utama yang diperoleh secara langsung dengan melakukan 

wawancara Hakim serta Panitera yang bersangkutan di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data sekunder diperoleh dengan cara studi 

kepustakaan melalui bahan-bahan literature yaitu undang-undang 

dan peraturan-peraturan, serta penelusuran situs-situs internet yang 

berhubungan. 

4. Teknik Pengumpulan Data   

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya 

digunakan metode sebagai berikut:  
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a. Wawancara  

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan.11 Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

Hakim Drs. Akhmad Syaukani, S.H,MH dan Panitera Widodo  

Suparjiyanto, SHi,MH Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 

bagaimana prosedur dan praktik gugat cerai serta alasan mengajukan 

gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan kepada 

penggugat yang mengajukan gugat cerai untuk mengetahui alasan-

alasan mereka mengajukan gugat cerai kepada suaminya.  

b. Observasi  

Yaitu penulis melalukan pengamatan secara langsung pada obyek 

lokasi penelitian yang berkaitan dnegan permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan ini. Dikarenakan tingginya angka 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

c. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh para pihak dalam 

hal ini berkenaan dengan proses penulisan penelitian serta ditambah 

dengan penelusuran undang-undang. 

 

                                                             
11 Lexy J Moelong. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. Hal. 135.  
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d. Internet 

Yaitu penelusuran melalui internet atau website untuk melengkapi 

bahan hukum yang lainnya. 

e. Studi Pustaka 

Yaitu melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan 

kepustakaan berbagai literatur seperti buku-buku maupun jurnal. 

5. Teknik Analisa Data  

Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan memulai 

analisa dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu semua metode untuk 

memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji 

berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah 

serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran terhadap isi skripsi yang dibuat oleh penulis, 

maka secara garis besar sistematika skripsi terdiri dari berbagai bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menyaikan dan menguraikan mengenai garis besar 

permasalahan dari skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan metode 

penelitian dan sistematikan penulisan . 

 

 

 



16 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan disajikan tentang kajian pustaka, teori-teori 

tentang perkawinan, perceraian, penyelesaian sengketa, dan gugatan cerai 

di Pengadilan Agama. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dari hasil 

penelitian mengenai faktor-faktor perempuan mengajukan gugatan 

perceraian di Kabupaten Malang dan upaya mediasi agar tidak melanjutkan 

proses gugatan percerain di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh 

uraian yang telah di lakukan pada bab-bab sebelumnya. 

 




