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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak akan dapat hidup tanpa 

manusia lain, demikian pula dengan interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam 

bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti 

keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup 

dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut 

perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. 

Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui 

proses akad nikah yang disebut ijab qabul. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk 

membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan 

agar tiap kaum pria dan wanita menjalani perkawinan utuk menjalankan separoh 

ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam 

menghakekatkan perkawinan sebagai sesuatu yang agung.1 Definisi perkawinan 

menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah :2
 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

 
1 Wannimaq Habsul, 1994, Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan Jakarta: PT. 

Golden Terayon Press, hal. 1 
2 Lihat pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 
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Tidak hanya sebagai ikatan batin antara satu individu dengan individu lain, 

perkawinan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil 

(keluarga) yang nyaman, tentram, dan penuh kasih sayang. Perkawinan menjadi hal 

yang mendasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, yang menyalurkan sifat 

alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.3 

Akan tetapi, tidak semua orang dapat membangun suatu keluarga yang dicita- 

citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, talaq, 

maupun cerai atas putusan hakim. Sebuah data menunjukkan bahwa jumlah 

perceraian di dunia telah meningkat selama beberapa dekade terakhir, sebagaimana 

yang terjadi di negara-negara maju maupun berkembang. Fenomena perceraian 

seperti ini ternyata tidak hanya berlangsung di negara maju seperti di benua Eropa 

dan Amerika, akan tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut 

Singarimbun dan Permore, rata-rata perceraian di Indonesia lebih tinggi dari 

beberapa negara di benua Asia. Persentase pasangan bercerai di Indonesia meningkat 

setiap tahunnya. Tahun 2005 persentase perceraian mencapai 6,9% dari pasangan 

yang menikah, sedangkan pada tahun 2010 perceraian sudah meningkat hingga 

mencapai 8,5%.4 

Sebagai metode alternative dispute resolution/ADR, mediasi berpeluang sangat 

besar untuk berkembang di negara Indonesia. Dengan adat ketimurannya yang masih 

dianut, masyarakat Indonesia lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan 

 
 

3 Abdul Kahar S., 2015, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 

BauBau”, Hasil skripsi UIN Alauddin Makassar, Makassar, hal. 1 
4 Ditjen PPA. (2008), Angka Cerai dan Nikah di Indonesia, http://klasiber.uii.ac.id/ mod/ forum/ 

discuss. diakses pada 5 November 2018. 

http://klasiber.uii.ac.id/mod/
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silaturahmi antar keluarga maupun hubungan dengan rekan bisnis daripada 

keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan suatu sengketa di 

pengadilan di Indonesia mungkin menghasilkan keuntungan yang besar apabila 

menang, namun hal itu yang menyebabkan hubungan kemungkinan juga menjadi 

retak. Menyelamatkan nama baik seseorang adalah suatu hal penting yang kadang 

lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara yang menganut budaya 

Timur,5 seperti Indonesia. 

Perceraian merupakan lepasnya ikatan pernikahan antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan di dalam sidang 

Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama 

bagi yang menganut agama Islam.6 Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas 

dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan 

perkawinan. 

Berbagai faktor-faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, 

baik itu faktor ekstern  dalam  rumah  tangganya  maupun  faktor  intern.  

Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena 

dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di 

bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan 

(Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. 

Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian 

 

 
 

5 Fatahillah A. Syukur, 2012, Mediasi Yudisial Di Indonesia , Bandung: Mandar Maju, hal 4. 

6 Achmad Djumairi,1990, Hukum Perdata II, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, hlm. 

65. 
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yang tuntas, tanpa menimbulkan.akibat hukum yang panjang di kemudian hari. 

Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya 

Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang 

menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju 

perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab 

terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.7 

The rule of law atau yang disebut negara yang tunduk pada hukum, 

kedudukan suatu peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan 

ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir 

mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan 

sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan 

(to enforce the truth and justice).8 

Meskipun begitu, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini 

adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam suatu sistem peradilan. 

Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, 

banding, kasasi, dan PK (Peninjauan Kembali). Di sisi lain, para masyarakat yang 

mencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak hanya 

bersifat formalitas belaka.9 

 

 

 
 

7 Harismudah Abd al-Ati, Family Stucture in Islam,1984, terj. Anshari Thayib, dengan judul 
“Keluarga Muslim”, Cet. I ; Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal. 286 

8 M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 229 
9  Lihat  Gemala  Dewi,   ed.,2008,   Hukum   Acara   Peradilan   Agama   di   Indonesia,   Cet; 

III, Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 71-72 
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Mengatasi problematika itu, maka muncul lah alternatif penyelesaian suatu 

sengketa dengan perdamaian di Indonesia. Dalam hukum di Indonesia didapati 

dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) maupun 

Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). 

kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui 

cara damai.10
 

Pada umumnya, hal yang penting dalam menyelesaikan sengketa yaitu 

komunikasi. Suatu komunikasi yang dilalukan secara langsung antara para pihak 

akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian 

integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, 

menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam 

menganjurkan perdamaian, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 35.   َ  

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang 

hakam itu bermaksud.mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi 

taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Pengenal ".11
 

Esensi ayat ini mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian 

sengketa secara fair dengan intervensi pihak ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah 

 

10 Abdul Kahar S., 2015, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 

BauBau”, Hasil skripsi UIN Alauddin Makassar, Makassar, hal. 4 
11    Departemen   Agama  RI,  2003, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, hlm. 846. 
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menghindari agresi dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. 

Mereka mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak karena 

rekonsiliasi/perdamaian/pemufakatan adalah jalan terbaik dalam penyelesaian 

konflik.12 Landasan hukum Islam yang lain yang mengatur tentang mediasi terdapat 

pula pada Hadits yang diriwayatkan Abu Daud : 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai 

diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, 

"kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau 

mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud 

menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."13
 

Amanat yang terkandung dalam hadits tersebut bahwa memberikan suatu 

penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan perdamaian dalam 

menyelesaikan sengketa mereka, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang 

haram atau mengharamkan yang halal. Maka dari itu, perdamaian tidak sama sekali 

dibenarkan dalam hal yang dilarang tegas dalam Islam.14
 

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif dalam menyelesaikan 

sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan 

keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain.adalah bahwa sengketa dapat 

 

 

12 Syahrial Abbas, 2009, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional, Jakarta: Kencana, hlm 138. 
13 Abu Dawud Sulaiman al-Asy’ats al-Sijistani, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, 2006, Juz II, 

Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, hal. 296 
14 Abbas, Syahrizal, 2009, Mediasi (dalam perspektif hukum syarai’ah, hukum adat, dan hukum 

nasional). Jakarta: Kencana, hal. 162 
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diselesaikan dengan win-win solution, jangka waktu yang tidak terlalu lama, 

biayanya lebih ringan, tetap terjaganya hubungan antara dua orang pihak yang 

bersengketa, serta terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang 

berlebihan.15
 

MA telah merubah paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan 

sengketa/perkara hukum. Penyelesaian sengketa perkara perdata melalui litigasi 

mulai ditinggalkan dan beralih ke “Alternative Dispute Resolution/ADR”(mediasi). 

Wujud perubahan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung 

(PerMA) No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008, 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Selanjutnya, direvisi lagi melalui PerMA Nomor 1 Tahun 2016. Langkah pemerintah 

Indonesia ini berkiblat pada negara-negara maju yang telah berhasil menyelesaikan 

sengketa melalui mediasi, seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Canada, 

Belanda, dan Australia.16
 

Menarik untuk ditelusuri dari proses dan ketentuan mediasi akhir-akhir ini 

adalah setelah lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016, ada beberapa ketentuan mediasi 

yang berubah dan sedikit berbeda dengan ketentuan pada peraturan sebelumnya. Ada 

beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2008. Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih 

 

 

 

 
 

15 Mutiah Sari, 2014, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 

Maros”, Hasil skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hal. 4 

16 Muhammad Saifullah, 2015, Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan 

Agama Jawa Tengah, Vol. 25, Nomor 2, Al-Ahkam, UIN Walisongo Semarang 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28375/node/630/peraturan-ma-no-01-tahun-2008-prosedur-mediasi-di-pengadilan
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singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak ditetapkannya jadwal mediasi 

oleh majelis hakim.17
 

Menurut Rachmadi Usman, dalam tulisannya yang berjudul Mediasi di 

Pengadilan Antara Teori dan Praktik, keuntungan mediasi antara lain, Penyelesaian 

bersifat informal, Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, Jangka waktu 

penyelesaian pendek, Biaya ringan, Aturan pembuktian tidak perlu, Proses 

penyelesaian bersifat konfidensial, Hubungan para pihak bersifat kooperatif, 

Komunikasi dan fokus penyelesaian.18
 

Akan tetapi, cenderung terjadi peningkatan pada angka perceraian dari tahun 

sebelum lahirnya Perma No 1 Tahun 2016 ke tahun sesudah peraturan tersebut lahir. 

Lingkungan Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang paling banyak 

menerima perkara perceraian bila dibandingkan dengan lingkungan Peradilan 

Umum. Hal ini disebabkan karena mayoritas warga negara Indonesia adalah 

beragama Islam. 

Berdasarkan data tahun 2016, jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia dari 

tahun  ke  tahun  cenderung  meningkat.  Angka  perceraian  sebelum   era 

reformasi  mencapai  60.000  per  tahun.  Pasca  reformasi  perceraian  rata-rata 

naik menjadi 200.000 per  tahun.  Setiap  tahun  angka  pernikahan  mencapai  2 

juta orang dan 10 % (200.000) mengalami perceraian. Sayangnya gugatan 

perceraian tersebut atas inisiatif dari istri. Hal ini berbeda dengan masa dulu di 

 

 
 

17 Lihat Pasal 3 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
18 Rachmadi Usman, 2012, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Sinar Grafika, 

Jakarta, hal 16 
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mana perceraian lebih banyak dilakukan oleh suami melalui gugat talak, kini 

sebaliknya, inisiasi perceraian  justru  dari  pihak  istri  melalui  gugat  cerai. 

Berikut data perceraian di Indonesia: 

Gambar 1 

Data Perceraian di Indonesia Tahun 2012-2015. 

 
 

Sumber data yang diolah oleh Penulis dari Badan Pusat Stastistik 

 
Data di atas menunjukkan bahwa  dari  tahun  ke  tahun,  jumlah  perkara 

yang didaftarkan di tiga Pengadilan Agama tersebut semakin meningkat. 
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Fenomena ini juga dialami oleh pengadilan-pengadilan lainnya di Jawa Timur dan 

Sulawesi Selatan. Perkara perceraian ini harus diselesaikan melalui cara mediasi 

sebagai amanat PerMA No. 1 Tahun 2016. 

Bila dikaitkan dengan sengketa Perceraian, mediasi memiliki kentungan 

khusus sendiri. Dengan tercapainya upaya perdamaian antara suami dan istri dalam 

sengketa perceraian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal dapat dicapai karena ketuhan rumah tangga dapat diselamatkan 

dan kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan semestinya. 

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para 

pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena 

dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga 

membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa 

rahmah, serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki 

ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di pengadilan Malang dan 

Pengadilan Agama Makassar yang diupayakan selesai dengan damai, masih kurang 

efektif. Dari informasi yang penulis dapatkan, perkara perceraian yang berakhir 

damai masih sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa mediasi 

masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga 

kemudian dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam 

menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang dan 

Pengadilan Agama Kota Makassar. 19
 

 
 

19 Mutiah Sari, 2014, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 

Maros”, Hasil skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hal. 7-8 
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Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah 

untuk mengurangi jumlah perkara, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan 

objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa efektivitas 

mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi dengan judul “Penyelesaian 

Sengketa Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama (Studi 

Komparasi Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota 

Makassar)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perbandingan efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan 

Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Makassar dalam 

menyelesaikan perkara perceraian? 

2. Faktor apa-apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan 

mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota 

Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas mediasi dalam penyelesaian 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan 

Agama Kota Makassar. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

keberhasilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota 

Makassar guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara 

perceraian. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Penulis: 

 

Memberikan wawasan baru dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan 

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta untuk memenuhi 

tugas akhir sebagai langkah dan syarat memperoleh gelar S-1 di bidang ilmu 

hukum 

2. Bagi masyarakat: 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas study kasus 

yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat yang membaca skripsi ini dapat 

memahami tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. 

3. Bagi aparat penegak hukum 

 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga 

hukum yang menegakan hukum dan dapat di jadikan masukan kritik dan saran. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 
Kegunaan dalam usulan penelitian ini sebagai berikut : 

 

1. Kegunaan Teoritis 

 
Manfaat teoritis, memberikan sumbangan ide/pemikiran tentang 

pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian pekara penceraian di Pengadilan Agama 

Malang dengan Pengadilan Agama Makassar . 
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2. Kegunaan Praktis 

 
Manfaat praktis, memberikan pemahaman dan masukan bagi masyarakat 

yang terkait dengan masalah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian di 

perceraian Pengadilan Malang dan Pengadilan Makassar. 

 
 

F. Metode Metode Penelitian 

 

Metode penulisan ini dibuat dalam bentuk penelitian yang akan membutuhkan 

beberapa reverensi ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian ilmiah dan 

diharapkan dapat menjadi sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum 

adalah aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan, menginterpretasi, dan mengalisis data 

serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan 

berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah diproleh dapat dikembangkan dengan 

prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara yang relevan untuk menanggapi 

berbagai fakta di lapangan. 

1. Metode Pendekatan 

 

Pendekatan masalah merupakan suatu proses yang dapat menyelesaiakan 

masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.20Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yakni penelitian tentang 

tinjauan yuridis terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Malang dan di Pengadilan Agama Makassar. Sosiologis yaitu penelitian yang 

 

 

 

 
 

20 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 

hal 112 
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berdasarkan fakta-fakta yang ditangani di lokasi penelitian mengenai pelaksanaan 

mediasi dalam perkara perceraian. 

Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang- 

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan komparativ (comparative approach). 

a. Pendekatan Perundang-Undangan 

 
Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) akan mencakup 

2 hal yaitu metode pembentukan hukum dan metode penafsiran hukum. Jan 

Gijssels dan Marck van Hoeve mengemukakan tentang metodesleer van het 

recht atau ajaran-ajaran tentang metode hukum, yang termasuk dalam 

kawasan teori hukum dan pada dasarnya dibedakan antara metode-metode 

pembentukan hukum (metodes van de rechtsvorming) dan metode-metode 

penerapan hukum (metodes van de rechtstoepassing).21 Dalam pengertian 

pertama dikemukan seperti teknik perundang-undangan 

(wetgevingstechniek), sedangkan yang kedua menyangkut metode-metode 

penafsiran undang-undang. Dari metode penafsiran perundang-undangan 

diharapkan nantinya memperoleh gambaran konsep hukum mengenai 

prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berhubungan pengawasan keuangan 

partai politik. 

Adapun langkah yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah: (i) 

mengadakan inventarisasi mengenai perundang-undangan yang berkaitan 

 

 
21 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, hal. 93. 
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dengan mediasi. Dengan melakukan analisis, akan diperoleh hasil berupa 

penemuan prinsip-prinsip dan aturan hukum keuangan partai politik dan 

diketahui konsistensi dan harmonisasi antara perundang-undangan tersebut. 

b. Pendekatan Konseptual 

 
Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut 

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang 

dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi 

hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 

c. Pendekatan Komparatif 

 

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi 

perbandingan penerapan/implementasi hukum. Studi perbandingan 

penerapan/implementasi hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan 

penerapan suatu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Perbandingan 

penerapan hukum dapat dilakukan dengan melihat penerapan suatu hukum 

tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan perbandingan 

penerapan hukum di dua Pengadilan. 

2. Lokasi Penelitian 

 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di 

Pengadilan Agama Kota Malang di jalan R. Panji Suroso No. 1, Blimbing, Kota 

Malang, Jawa Timur dan Pengadilan Agama Kota Makassar di jalan Perintis 
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Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani 

perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi. Selain itu, 

Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Makassar cukup 

memudahkan bagi penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi 

demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis. 

3. Jenis dan Sumber Data 

 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian ke 

lapangan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian 

baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan serta 

berupa data lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Agama kota Malang dan 

Pengadilan Agama kota Makassar. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan 

yaitu literatur, dokumen-dokumen, serta perundang-undangan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka 

penulis melakukan pengumpulan data dengan 3 cara yakni melalui metode 

penelitian kepustakaan (library research), metode penelitian lapangan (field 

research), dan metode penelitian 

 

a. Metode penelitian lapangan (field research). 
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Metode penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian 

yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung yang ditempuh 

dua cara, yaitu : 

1. Wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan tanya jawab 

dengan mediator Pengadilan Agama Kota Malang yaitu Dra. Jundiani, 

SH., M.Hum. dan mediator hakim Pengadilan Agama Kota Makassar 

yaitu Dra. Nurhaniah, SH., MH. 

2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati 

dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 

terkait, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kota Malang dan 

Pengadilan Agama Kota Makassar. 

b. Metode penelitian kepustakaan (library research). 
 

Metode penelitian kepustakaan (library research) merupakan 

penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan 

jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan 

dengan.masalah yang dibahas. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Terlebih dahulu penulis melakukan metode perbandingan dilakukan dengan 

mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan 

kegiatan untuk membandingkan hukum suatu daerah dengan hukum daerah lain. 

Perbandingan hukum dapat dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun 

tingkat ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan 
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kebutuhan secara universal. Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan 

perbandingan hukum dengan melakukan perbandingan daerah malang dengan 

daerah makassar. 

Setelah itu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan 

menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan 

informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. 

Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang 

kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali. 

Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara 

deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai 

dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya 

ditarik menjadi suatu kesimpulan. 

 
 

G. Sistematika Penulisan 

 

Pada penulisan ini, penulis menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub 

bab, sistematiak penulisannya secara singkat adalah sebagai beikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  
Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan 

topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi 

pengantar umum dalam memahami penulisan secara 

keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan 

penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  
Dalam bab II ini penulisan akan menguraikan landasan 

teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian 

dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh 

penulis, yakni tinjauan umum perkawinan, tinjauan umum 

perceraian, efektivitas hukum, dan tinjauan umum 

mediasi. 

BAB III : PEMBAHASAN 

  
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap 

permasalahan yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti yakni: bagaimanakah perbandingan efektivitas 

penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang 

dengan Pengadilan Agama Kota Makassar dan faktor 

apa-apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang 

dengan Pengadilan Agama Kota Makassar 

BAB IV : PENUTUP 

  
Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang 

didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil 

penelitian hukum. 
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