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Keluarga merupakan lembaga yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari satu orang atau 

lebih, yang tinggal bersama dan membuat sebuah rumah tangga untuk beriteraksi dan 

berkomunikasi dan disatukan oleh aturan hukum pernikahan yang berlaku. Dalam membentuk 

keluarga banyak sekali masalah yang akan dihadapi karena dalam keluarga terdapat sifat dan 

rasa suka yang berbeda terhadap sesuatu atau masalah ekonomi yang akhir-akhir ini menjadi 

salah satu faktor yang banyak meyebabkan kegagalan keluarga atau perceraian di kabupaten 

Lamongan. 

Sekarang kata perceraian sering kita dengar setiap hari di televisi atau kita baca di koran-koran 

atau majalah yang membahas perceraian para pablik figur seperti artis. Perceraian sekarang ini 

merupakan fenomena yang tidak tabu lagi di masyarakat Kabupaten Lamongan karena sekarang 

ini perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang paling baik jika ada masalah. Waktu dulu 

orang berpendapat bahwa perceraian adalah suatu hal yang sangat memelukan dan harus 

dihindari karena semua orang yang ada disekitarnya akan ikut merasakan secara moral dampak 

perceraian. 

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan penyebab perceraian pada masyarakat Kabupaten 

Lamongan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab perceraian pada masyarakat 

Kabupaten Lamongan. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif , dimana peneliti menggunakan 

obyek yang diteliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan proposive sampling sehingga 

diperoleh sampel sejumlah 16 keluarga yang mengalami perceraian. Sedangkan instrumen 

menggunakan wawancara bebas dan dokumentasi pengadilan agama. 

Kerangka teori dalam penelitian ini mengunakan Teori Konflik yang dikemukakan Ralf 

Dahrendorf yang melihat bahwasanya perceraian terjadi karena di dalam keluarga terdapat 

masalah atau konflik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebeb perceraian yang paling banyak terjadi di 

Kabupaten Lamongan adalah tidak ada tanggung jawab dan diikuti oleh faktor ekonomi serta 

tidak ada keharmonisan. Banyaknya perceraian yang ada di Kabupaten Lamongan sebagian besar 

terdapat pada wilayah pantura atau pesisir laut yaitu kecamatan Brondong dan Paciran. 

Penyebab banyaknya perceraian di Kecamatan Brondong dan Paciran adalah akibat dari 

banyaknya masyarakat yang berkerja ke luar negeri sebagai TKI. Sedangkan perceraian yang 

terjadi di perkotaan disebabkan karena banyaknya tempat hiburan seperti warung yang menjual 

minum-minuman keras atau warung kopi yang buka malam sampai pagi dan penjualnya wanita-

wanita muda. 

 

 



Abstract 

 

Family is the smallest organization in a community that have one or more member, and stay 

together in sama house and communicate and interact each other and unite in marriage 

regulation. To build a family, there must be a lot of problems because of different character and 

hobbies from each other or economics problems that can break a family or divorce in Kabupaten 

Lamongan. 

Today, divorce is a common word. We can read from magazine, newspaper or listen from TV. 

Divorce can happen to some public figure. It’s a phenomenon, because in Kabupaten Lamongan, 

divorce is one of a way out from family problems. Divorce was bad way and had to avoided long 

time age. Other people will effected morality. 

This research try to explain the causes of divorce in Kabupaten Lamongan. The research point is 

to know the reason of divorce in Kabupaten Lamongan. 

This research using qualitative descriptive method, that the research using object research. 

Technique sampling is propulsive sampling that taken 16 divorce couples. The instrument is 

interview and Islamic Court document. 

The supported theory is Conflict Theory by Ralf Dahrendorf that saw divorce because of family 

conflict. 

The research result shows that divorce causes in Kabupaten Lamongan is un-responsible person 

and economic factors and also missing of family harmony. Kecamatan Brondong and Paciran are 

the biggest divorce problems in Kabupaten Lamongan. 

Working as TKI (Imported Labor) is one of divorce causing. In down town, divorce will conduct 

because of a lot of bar that sale alcoholic water or coffee shop that conduct prostiture. 

 


