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ABSTRAK 

 

Pujianto, 2015 : KepatuhanHukumTerhadapPasal 1 danPasal 34 Undang-

UndangPerkawinanNomor 1 Tahun 1974 

DenganMaraknyaAngkaPerceraianBerlatarBelakangEkonomi  

Di Pengadilan Agama Nganjuk. Skripsi.ProgranStudiAhwal-

SyakhshiyahJurusanSyari’ahdanEkonomi Islam SekolahTingi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 

PembimbingDewiIriani,MH. 

Kata Kunci: Perceraian,Berlatarbelakangekonomi,Kesadaran Dan 

Kepatuhan Hukum. 

Maknaperkawinanadalahterbentuknyakeluarga yang 

bahagiadankekaluntukselamanyasebagaimana yang di cita-citakanolehUndang-

UndangNomor 1 Tahun 1974.Akan tetapidalamfaktanya, jumlahgugatanperceraian yang 

masuk di Pengadilan Agama (PA) 

KabupatenNganjukdaritahunketahunterusmengalamipeningkatan 

yanghampirmayoritasdisebabkanolehalasanperekonomian. 

Pemaparandiatasmenunjukanbahwaselamainidimasyarakatmasihbanyakkeluarga yang 

mengalamikegoncanganakibatpermasalahanpelik yang tengahdihadapinya. 

Munculnyapermasalahanperceraiandiatasmengharuskanbagaimanahukummenyesuaikand

enganfaktakehidupanmasyarakat.Budayaperkawinan yang 

berlakupadamasyarakatataupadasuatubangsatidakterlepasdariketerlibatanNegaramengatur

hukumdankebiasaandalampergaulanmasyarakat, 

sehinggamasyarakatakanmemilikikesadaran yang 

kuatuntukmelaksanakanhukum.Olehkarenanya, 

dalampenelitianinipenelitiakanmemfokuskanpenelitianyadenganrumusanmasalahsebagaib

erikut:bagaimanakesadaranmasyarakatKabupatenNganjukdalammelaksanakandanmematu

hiPasal 1 danPasal 34 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974?, 

danbagaimanakepatuhanhukumMasyarakatterhadapPasal 1 danPasal 34 Undang-

UndangNomor 1 Tahun 1974 dengantingginyaangkaperceraianberlatarbelakangekonomi 

di Pengadilan Agama Nganjuk?.Jenispenelitian yang 

penulisgunakanadalahpenelitianlapangan (field study 

research).Denganmenggunakansumber data antara lain Perundang-

undangantentangperkawinandanwawancaralangsungkepadamasyarakatdanbuku-

bukupendukung yang terkait, hasilpenelitan yang telahada, sertaartikeldari internet yang 

berkaitantentangpenelitianini. 

Dari penelitiantersebutdapat di ambilkesimpulan,bahwa pengertian 

perceraianberlatarbelakangekonomiadalahsuatuketegangan yang disebabkanadanya 

benturan antara pendapatan dan kebutuhan di dalam keluarga, 

sehinggakeseimbanganhakdankewajibansuamiistritidakberjalansecaraseimbang.Dari 

ketiga jenis ketaatan hukum menurut sosiologi 

hukum,ketaatanmasyarakatKabupatenNganjuktermasukketaatan yang 

bersifatIdentification.Dilihatdarikajiansosiologihukumapabilakepatuhanmasyarakat  

(pelaku)terhadapPasal 1 danPasal 34 besar, 
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makaangkaperceraianakansemakinberkurangdanbegitu pula sebaliknya. 

Selainitutidakefektifnyaaturantersebutkarenafaktorpenegakhukumdanfasilitashukumbelu

mberjalansecaraaktifuntukmensosialisasikanaturantersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat dewasa ini adalah reformasi 

hukum dalam bidang perkawinan menuju terwujudnya supremasi sistem 

hukum dibawah konstitusi yang efektif, dalam proses penyelenggaraan Negara 

dan kehidupan sosial sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu 

dilakukan penataan kembali pelembagaan hukum yang didukung oleh kualitas 

sumber daya manusia, kultur, dan kesadaran hukum masyarakat yang terus 

meningkat dengan diikuti oleh pembaharuan materi hukum yang tersetruktur 

secara harmonisdan terus-menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan 

sosialkemasyarakatan. 

Di Indonesia masalah perkawinan diataur dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia yang 

akan melaksanakanperkawinan sudah semestinya tunduk dan patuh terhadap 

aturan tersebut.Hukum perkawinan merupakan bagian dari syari’atIslam yang 

tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam, tujuan perkawinan di 

kalangan orang muslim merupakan perkawinan yang bertauhid dan berakhlak. 

Perkawinansepertiinilah yang bisa 

diharapkanmemilikinilaitrasendentaldansakraluntukmencapaitujuanperkawina
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n yang sejalandengantujuansyari’at Islam.
1
 Arti dari perkawinan  diatas 

senada dengan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974  yang menyatakan 

perkawinan ialah 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”.2
Dalam 

Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3
 

Untuk mencapaii cita-cita luhur diatas, maka dalam Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 ditetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki umur 19 

tahun dan untuk wanita umur 16 tahun.
4
 

Dalam mewujudkan perkawinan yang kekal, Ernest W. Burges telah 

melakukan penelitian yang menemukan bahwa penyesuaian perkawinan 

sangat di pengaruhi oleh umur, afiliasi agama, lamanya bertunangan, latar 

belakang budaya, pendidikan, status ekonomi, dan keinginan 

seksual.
5
Memperhatikan dari penelitian oleh Ernest W. Burges diatas, salah 

satu faktor terpenting kelanggengan keluarga adalah adanya dorongan 

kemapanan ekonomi khususnya bagi suami.Tidak bisa dipungkiri, bahwa 

                                                           
1
 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Kursial,( 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ),10. 
2
Dalam penjelasanya di sebutkan bahwa: Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, 

dimana Sila pertamanya ialah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai 

hubungan yang erat sekali dengan Agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rokhani juga mempunyai peranan 

yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula 

merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang 

tua. 
3
http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf, diakses pada hari selasa 19 Mei 2915, pukul 

09:31 
4
Untuk mewujudkan kemaslhahatan dalam keluarga, maka di dalam Kompilasi Hukum 

Islam juga di tetapkan batas minimal usia nikah yaitu untuk laki-laki umur 19 tahun dan untuk 

pihak wanita umur 16 tahun. 
5Ibid’15 

http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf
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faktor ekonomi tidak bisa dianggap remeh.Dengan demikian, setiap orang 

yang hendak menikah selain memperhatikan umur, juga harus memperhatikan 

kesiapan ekonominya.Karena pasangan yang berpenghasilan kurang memadai 

cenderung mengalami banyak masalah akibat keterbatasan ekonomi.
6
 

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dijelaskan  Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan batas 

kemampuannya.
7
  Dalam bunyi Pasal diatas, secara spesifik masalah ekonomi 

memang tidak disinggung. Namun secara tidak langsung Pasal tersebut dapat 

dipedomi, bahwa setiap orang yangakan menikah hendaknya telah memiliki 

kemampuansecara finansial.
8
 Sehingga cita-cita pembentukan keluarga yang 

kekal dan bahagiadapat diwujudkan. 

Berdasarkan data yang penulis temukan yakni data pada tahun 2014 

bahwa di Pengadilan Agama Nganjuk angka perceraian mayoritas disebabkan 

karena alasan perekonomian, ada sebanyak 1305 kasus perceraian karena 

keterbatasan ekonomi dan sekitar 557 kasus karena ketiadaan tanggung jawab. 

Dimana terkait perceraian dengan alasan ketiadaan tanggung jawab dapat 

diasumsikan dengan keterbatasan ekonomi yang memicu adanya ketidak 

harmonisan dalam keluarga. 

                                                           
6
Ira Puspitorini, Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan  (Yogyakarta : New Diglossia, 

2010 ), 6. 
7
Masalah kemampuan ini selain disinggung dalam Pasal 34 Undang-Undang  Nomor  1 

Tahun 1974 tentang perkawinan ,  ketentuan tentang kemampuan ekonomi khususnya bagi suami 

juga di perkuat dalam pasal 80 ayat ( 2 ) yang menyatakan bahwa “ suami wajib melindungi 

isterinya dan  memberikan  segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuanya ” 
8
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Kencana  

Prenada Media Group, 2006 ), 11. 
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Walaupun dalam peraturan telah diatur terkait tujuan perkawinan dan 

pelaksanaan hak kewajiban antara suami istri sebagaimana tertuang dalam 

bunyi Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan 

tetapi yang terjadi dimasyarakat angka perceraian dengan alasan ekonomi 

masih sangat tinggi.Keadaan inimungkin saja disebabkan karena adanya 

tingkat pemahaman yang kurang terhadap kedua Pasal diatas atau bahkan 

adanya pergeseran pemahaman masyarakat yang cenderung apatis terhadap 

aturan tersebut, sehingga aturan tersebut belum dapat berjalan secara efektif di 

masyarakat. Pergeseran pemahaman hukum ini dalam kaidah ilmu 

pengetahuan sangat sesuai jika dikaji melalui pendekatan sosiologi hukum.
9
 

Sosiologi hukum secara empirik sebagai kaidah ilmu untuk mengetahui 

sejauh mana hukum yang terkodifikasi dalam perundang-undangan dapat 

berlaku secara efektif beroperasi di masyarakat. Kajian tentang efektifitas 

hukum ini mensyaratkan disamping mengetahui ilmu hukum, juga mengetahui 

ilmu sosialnya.Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu 

berfungsi dalam masyarakat antara lain (1) kaidah hukum atau peraturanya itu 

sendiri, (2) petugas atau penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang 

digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat.
10

 

Dalam literature yang lain Roscoe Pound mengartikan hukum sebagai 

alat rekayasa sosial (law as tool of social engeenering).
11

Sedangkan menurut 

                                                           
9Zulfatun Ni’mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 

2012), 51. 
10

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 31 
11Ni’mah, Sosiologi Hukum  (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012),34-46. 
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Eugen Ehrlich hukum yang baik adalah hukum yang hidup ditengah-tengan 

masyarakat atau lebih terkenal disebut dengan “Living 

Law”.Ehrlichmengatakan bahwa hukum positif yang baik dan yang efektif 

adalah hukum yang sesuai dengan living law yakni yang mencerminkan nilai–

nilai yang hidup dalam masyarakat.
12

Kedua ilmuan diatas pada intinya 

berusaha menjelaskan beberapa konsep untuk menjelaskan bagaimana hukum 

itu dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan yang nyata. Untuk melihat 

hukum berperan aktif ataukah tidak dapat di tinjau melalui  kesadaran dan 

kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat itu sendiri. Dalam kajian 

sosiologi hukum ditaatinya dan dipatuhinya hukum oleh masyarakat dapat di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu  : 

a) Compliance Menurut teori ini orang taat pada hukum karena seseorang 

tersebut takut dengan sanksi yang akan dia teriam jika melakukan 

pelanggaran hukum. 

b) Identification,maksudnya adalah kepada suatu aturan karena takut 

hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.Pengertian identifikasi 

disini adalah suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai 

hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk 

memelihara keanggotaan di dalam masyarakat. 

c) Internalization, maksudnya adalah ketaatan pada suatu aturan karena ia 

benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang 

dianutnya. 

                                                           
12

Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi( Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011 ), 27-28. 
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Berangkat dari latar belakang masalah diatas, terlihat adanya benturan 

antara cita-cita hukum yang ada dalam Undang-Undang dengan prakteknyadi 

lapangan, dimana kebanyakan masyarakat memahami sangat dangkal sekali 

terhadap aturan yang ada.Walaupun dalam Undang-Undang mengedepankan 

asas perceraian di persulit, namun tujuan perkawinan sering kali termentahkan 

dan masyarakat cenderung banyak yang mengakhiri rumah tangganya dengan 

jalan perceraian.Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dan mengangkat kedalam skripsi dengan judul: Kepatuhan Hukum 

Terhadap Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 Dengan Maraknya Angka Perceraian Berlatar Belakang 

Ekonomi  Di Pengadilan Agama Nganjuk. 

B. Penegasan Istilah 

Agar mempermudah dalam memahami maksud dalam skripsi ini, istilah 

yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 

a) Kesadaran berasal dari kata “sadar” yang artinya insaf, merasa tahu, 

dan mengerti. Sedangkan kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang 

artinya taat pada aturan.
13

 

b) Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang menitik 

beratkan penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum 

sebagai penjelmaan semata-mata, dimana sosiologi hukum 

                                                           
13

http//kbbi.web.id/sadar/patuh. Diakses pada 05 November 2015, 09:15 Wib.  
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menyelidiki sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan 

sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.
14

 

c) Perceraian menurut kamus besar bahasa indonesia dipersamakan 

dengan perpecahan.
15

 Maksudnya perceraian merupakan terputusnya 

keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan utuk 

saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan 

kewajibanya sebagai suami istri.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kesadaran Masyarakat Kabupaten Nganjuk Dalam 

Melaksanakan Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974? 

2. Bagaimana Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Pasal 1 Dan Pasal 34 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Tingginya Angka 

Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk ? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang 

akan dicapai dari setiap permasalahan yang disusun, beserta pemaparan-

pemaparan tambahan yang tidak tercantum pada perumusan masalah,oleh 

karena itu penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dan ketaatan masyarakat 

Nganjuk terhadap Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

                                                           
14

Munawir, Sosiologi Hukum, (STAIN Ponorogo Press, 2010),1. 
15

http://kbbi.web.id/cerai, Diakses pada hari jum’at, 29 Mei 2015, pukul 10:20 

http://kbbi.web.id/cerai
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2. Untuk mengetahui kepatuhan hukum terhadap Pasal 1 dan Pasal 34 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tingginya angka 

perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari dilakukanya penelitian ini adalah : 

1) Sebagai sumbangsih untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam ilmu hukum tentang keluarga. 

2) penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai 

dasar informasi bagi masyarakat untuk menggali permasalahan dan 

pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian berkaitan 

dengan perceraian berlatar belakang ekonomi yangtrend di era 

sekarang ini. 

F. Telaah Pustaka 

Untuk meyakinkan bahwa penelitian ini memiliki fokus pembahasan 

yang berbeda dengan fokus pembahsan karya lainnya, maka peneliti 

memaparkan beberapa karya berikut ini; 

Pertama, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinnya 

Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Di Masa Krisis Ekonomi ( Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Bantul 2008-2009).
16

 Dalam karya ini peneiliti ingin 

mengetahui sejauh mana karena kekurangan pemberian nafkah dapat dijadikan 

alasan perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul. Pembahasan dalam skripsi ini 

                                                           
16Joko Santoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai 

Alasan Perceraian Di Masa Krisis Ekonomi ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul 2008-

2009 ),” (Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010). 
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berkesimpulan bahwa kurang terpenuhinya nafkah bukanlah alasan primer 

terpicunya perceraian, akan tetapi ada masalalah lain yang ikut 

mempengaruhinya. Dalam skripsi ini penulis mengkaji dan menganalisanya 

dari segi hukum Islam, sehingga skripsi ini berbeda dengan pembahasan yang 

akan peneliti bahas.  

Kedua,Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam 

Perkawinan,
17

 karya Putri Novita Wijayati. Skripsi ini membahas berbagai 

faktor perceraian yang dijadikan alasan untuk menggugat suaminya, ada 11 

faktor yang mengakibatkan perceraian antara lain: faktor kawin muda, pacaran 

singkat, terjadi kehamilan pra nikah, sering munculnya sikap saling ketidak 

percayaan pasangan, ekonomi, campur tangan pihak ketiga, perselingkuhan, 

berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang komunikasi, terjadi sikap yang 

berbeda dengan menunjukkan sikap ketidak cocokan pada pasangan, 

penyesuaian diri yang beruk terhadap pasangan, dan kemampuan yang buruk 

dalam menyelesaiakan masalah. Kesimpulan dalam skripsi ini hanya 

menunjukan kepada pembaca terkait problem-problem yang dominan menjadi 

penyebeb perceraian di wilayah penelitianya. 

Ketiga, kajian yuridis tentang perceraian dengan alasan pertengkaran 

karena ketidak mampuan ekonomi suami (Mus’ir) menurut Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 1974,
18

karya Diah Ratri Oktavriana. Skripsi ini berusaha 

mengkaji secara normatif (yuridis) diantaranya menganalisa tentang 

                                                           
17Putri Novita Wijayati, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam 

Perkawinan,” (Jurusan Psikologi, Universitas Khatolik Soegi Japranata Semarang, 2008). 
18Diah Ratri Oktraviana, “Kajian Yuridis Tentang Perceraian Dengan Alasan 

Pertengkaran Karena Ketidak Mampuan Ekonomi Suami ( Mus’ir) Menurut Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 1974,” ( Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2007). 
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penyelesaian pertengkaran dengan alasan ketidak mampuan ekonomi sebagai 

alasan perceraian dengan bersandar pada hukum perkawinan tahun 

1974.Dalam skripsi ini penulis melakukan penganalisaan berdasarkan 

Undang-Undang saja. Dengan demikian skripsi ini sangat berbeda dengan 

skripsi yang akan penulis bahas. 

Tinjauan pustaka yang diuraikan diatas pada intinya mendiskripsikan 

permasalahan yang ada yang kemudian ditarik kesimpulan melalui kajian 

normatif dan sama sekali tidak menyinggung masalah perceraian karena 

ekonomi melalui sosiologi hukum, dimana selain melihat teks perundang-

undangan juga melihat kondisi masyarakatnya. Sehingga karya tersebut 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada aspek 

sosiologi hukum terkait problematika perceraian berlatar belakang ekonomi, 

yang obyeknya secara khusus adalah kepatuhan masyarakat dalam 

melaksanakan Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 

G. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang kami perlukan dalam kajian obyek 

penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang 

kami harapkan. Kami menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian lapangan 

(field study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, 
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kelompok, lembaga, dan masyarakat.
19

Sebagai konsekuensi pemilihan 

topik permasalahan yang dikaji merupakan lembaga dan masyarakat, 

maka penelitianini tergolong Penelitian kualitatif (lapangan). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami tentang keadaan (fenomena) yang dialami oleh subyek 

penelitian.
20

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada diPengadilan 

Agama Kabupaten Nganjuk serta beberapa wilayah Pengadilan 

Agama Nganjuk. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Bahan hukum Primer, bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini 

data yang dimaksud adalahhasil dari wawancara dari pihak terkait 

(informan) tentang bentuk-bentuk kepatuhan masyarakat serta 

implementasi Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang dianggap mengetahui langsung faktor penyebab 

perceraian berlatar belakang ekonomi. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai 

data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan 

landasan hukum operasional hukum Perkawinan, teori-teori 

                                                           
19

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : 

Bumi Aksara :2004), 24. 
20

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 6. 
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sosiologi hukum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, buku teks 

(teksbooks) yang ditulis para ahli hukum (de herseende lee), jurnal 

hukum, pendapat para pakar hukum. Disamping itu juga didukung 

oleh berbagai laporan penelitian, artikel, dan data-data penunjang 

dari internet. 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulam bahan untuk pengkajian penelitian ini 

menggunakan metode lapanganyang meliputi : 

a) Teknik wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua belah pihak, yakni pewawancara (interviewee) sebagai pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan.Sebelum wawancara, peneliti menyiapkan 

instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara 

(interviewguide). Pedoman ini berupa sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan yang meminta untuk dijawab atau oleh informan.
21

 

b) Teknik Observasi, yaitu cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan seara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

serta  mengamati individu ataupun kelompok secara langsung. 

c) Teknik Dokumentasi, yaitu teknik ini digunakan untuk menguatkan 

serta memberi keyakinan kepada pembaca bahwa penelitian ini 

benar-benar memiliki keaslian yang dapat di pertanggungjawabkan 

keaslianya dan bukan rekayasa. 

                                                           
21

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: PT. Remaja 

Rosydakarya, 2007), 216. 



15 

 

 

 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. Analisis adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan di interprestasikan.
22

 

6. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pemebahasan skripsi ini digunakan teknik pengolahan data 

sebagai berikut: 

a) Editing yaitu pemeriksaan kembali data-data yang sudah terkumpul, 

terutama dari kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan satu 

sama lainya. 

b) Organizing yaitu suatu penyusunan data yang diperoleh dari 

kerangka pemaparan yang sudah ada. 

c) Penemuan Hasil yaitu suatu analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Nganjuk dan hasi wawancara dengan masyarakat 

(subyek hukum) di wilayah Pengadilan Agama Nganjuk dengan 

menggunakan teori-teori dan metode yang telah ditentukan sehingga 

di peroleh kesimpulan dan pengetahuan sebagai jawaban dari 

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

H. Sistematika Pembahasan 

                                                           
22

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 

1989), 263. 
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Agar mempermudah pembahasan dalam pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan pembahasan skripsi ini menjadi  empat bab, 

dimana kesemuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: Pada bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Pada bab ini merupakan uraian secara umum landasan teori yang 

meliputi pengertian perkawinan menurut Undang-Undang 

perkawinan,tujuan perkawinan, penyebab putusnya perkawinan, 

perceraian menurut Undang-Undangan perkawinan, faktor 

penyebab perceraian, kajian sosiologi hukum, pengertian 

sosiologi hukum, konsep sosiologi hukum, ketatan dan kepatuhan 

hukum, konsep sociologi of law dan konsep efektivitas hukum. 

BAB III :  Pada bab ini penulis akan menguraikan berbagai data hasil dari  

penelitian, yang meliputi: profil pengadilan Agama Nganjuk, 

intensitas perkara dan upaya penyelesaian perceraian karena 

ekonomi di Pengadilan Agama Nganjuk, perceraian berlatar 

belakang ekonomi di Pengadilan Agama Nganjuk menurut tokoh 

masyarakat dan pelaku, dan implementasi atau pelaksanaan  

Pasal 1 dan Pasal 34 di masyarakat Nganjuk. 
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BAB IV: Pada bagian ini merupakan analisa data yang tertera pada bab III  

dianalisa melalui teori yang tertera pada bab II sehingga di 

peroleh pengetahuan dari penelitian ini, yaitu meliputi kesadaran 

masyarakat kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Pasal 1 

dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di 

Pengadilan Agama Nganjuk serta kepatuhan hukum masyarakat 

Nganjuk terhadap Pasal 1 dan Pasal 34 dengan tingginya perkara 

di Pengadilan Agma Nganjuk.  

BABV: Pada bagian ini merupakan penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian sebagai solusi 

berupa kontribusi penulis terhadap permasalahan yang dikaji. 
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BAB II 

SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI KONSEP PENDEKATAN TERHADAP  

MASALAH PERCERAIAN  

 

A. Pengertian Perkawinan 

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis 

kelamin yang berlainan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. 

Maka masyarakat membutuhkan suatu aturan terkait dengan syarat-syarat 

untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup 

bersama.
23

Sebagai Negara hukum, bangsa Indonesia sangat memperhatikan 

kebutuhan hukumtentangperkawinan sejalan dengan tuntutan 

masyarakatnya.Hukum perkawinan adalah keseluruhan aturan yang 

menyangkut hubungan hukum mengenai pembentukan keluarga yang 

sejahtera.
24

Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah telah menetapkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan konstitusional dalam bidang 

perkawinan bagi rakyat Indonesia. 

Dengan ketetapan peraturan tersebut, maka prosesi perkawinan  

mulaidari peminangan hingga menjadi keluarga yang sah bahkan sampai 

terjadinya perceraian semua tunduk pada ketentuan tersebut. Namun 

demikian, mengingat kebutuhan manusia selalu berkembang, maka 

                                                           
23

 R.Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia  (Jakarta : Sumur 

Bandung,1991),7. 
24

 Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan 

yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antar anggota dan antar keluarga 

dengan masyarakat dan lingkungn. Lihat dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1922 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1974 tentang penyelenggaraan 

pembangunan keluarga sejahtera. 
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penyempurnaan ataupun pembaharuan hukum juga menjadi garapan penting 

bagi pejabat yang berwenang. Sehingga, makna tujuan perkawinan dapat 

tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.
25

 

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Pada dasarnya perkawinan merupakan perjanjian hukum antara 

seorang laki-laki dan perempuan yang ingin membentuk hubungan 

kekerabatan sebagai pranata kehidupan baru. Perkawinan umumnya 

dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan guna mencapai 

kehidupan kekal dan bahagia.Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. 
 

Kalimat “ ikatan lahir batin” sebagaimana tertuang dalam Pasal 

diatas mengandung pengertian bahwa, “ikatan lahir” menunjukan adanya 

kesakralan perkawinan secara formal, yaitu suatu ikatan yang dapat 

menunjukan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami isteri. Sedangkan “ikatan batin” mengandung pengertian 

non formal, yakni suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh kedua 

                                                           
25

 Dalam sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijeaskan bahwa 

unifikasi hukum dikendaki untuk di lakukan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan 

tuntutan zaman, karena pada dasarnya peraturan tersebut dinilai belum sempurna. Dengan 

demikian, usaha penyempurnaan itu adalah tugas bersama ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, 

badan-badan legeslatif di pusat, dan badan-badan administratif di hari-hari yang akan datang 

sehubungan dengan timbulnya persoaln-persoalan yang konkrit dalam menjalankan undang-

undang perkawinan itu. Karena kesempurnaan tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan secara 

berangsur-angsur.Lihat dalam buku karya Drs Sudarsono, SH, dalam membahas tentang “hukum 
kekeluargaan nasional”. 
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belah pihak (suami isteri), dimana ikatan non formal tersebut menjadi 

pondasi dasar dalam membentuk dan membina kehidupan keluarga yang 

bahagia. 

Lebih lanjut Prof Hilman Hadikusumaberpendapat bahwa, 

pengertian ikatan perkawinan menurut Pasal 1 diatas tidak hanya sebagai 

ikatan perdata semata, tetapi juga merupakan “perikatan keagamaan” hal 

mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan diatas, 

menunjukan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
26

 

Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk melaksanakan 

perintah Allah dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal 

serta untuk melangsungkan keturunannya yang diselenggarakan dalam 

suasana saling mencintai. Perkawinan menurut Islam ditandai dengan 

ikatan perkawinan dengan sebuah perjanjian yang sangat kuat, 

sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang 

menyatakan sebagai berikut : 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat 

atau mitssaqan ghalizhan untuk mentatai perintah Allah dan 

melaksanakanya merupakan ibadah”. 
 

Perkawinan pada hakikatnyabukan sekedar pemenuhan kebutuhan 

biologis semata, melainkan suatu usaha untuk menciptakan keluarga yang 

harmonis serta kesiapan terhadap tuntutan hidup setelahnya. 

Keharmonisan dalam rumah tangga tersebut harus mengacu pada prinsip 

                                                           
26

  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama (Bandung :CV Mandar Maju, 2007),8. 
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perkawinan yang dibangun atasdasar ikatan lahir batin dengan saling 

menunaikan segala hak dan kewajibanya sebagai seorang suami-isteri 

secara seimbang.
27

 

Mengenai hak dan kewajiban tersebut, kita dapat merujuk dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab VI, menurut ketentuan ini 

dijelaskan bahwa pada dasarnya suami dan isteri mempunyai hak dan 

kedudukan yang sama dalam sebuah keluarga. Untuk mewujudkan 

keluarga yang bahagia dalam aturan memberikan ketentuan antara suami 

istri dalam menjalankan kewajibanya,
28

 sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 34 yang berbunyi: 

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2. Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya. 

3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

 

Bunyi Pasal diatas diperkuat lagi dengan Pasal 77 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI),
29

yang menyatakan sebagai berikut : 

1. Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan 

rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi 

sendi dasar dan susunan masyarakat. 

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain. 

3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 

4. suami isteri wajib memelihara kehormatannya. 

                                                           
27

 Beni Ahmad Saebeni, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang 

Prespektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pologami dan 

Problematikanya (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 18-23. 
28

http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf, diakses padahari: Senin 9 

Juni 2015, Pukul 11:30 Wib. 
29

 Hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf. diakses pada hari senin 17 agustus 2015, pada 

pukul 09:28 wib. 

http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf
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5. jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 

 

Kedua Pasal sebagaimana disebutkan diatas, memberikan pemahaman 

bahwa bagi  suami ada kewajiban untuk melindungi istrinya dan berbagai 

fasilitas hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya, memberi 

makan istri dan anak-anaknya dengan makanan yang biasa ia makan, 

memberi pakaian yang layak sebagaimana pakaiannya sendiri dan tempat 

tinggal yang layak terhadapnya, sedang bagi seorang istri berkewajiban 

untuk mengelola keluarganya dengan sebaik-baiknya termasuk mengatur 

kondisi keuangan keluarganya. 

2. Tujuan Perkawinan 

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa membangun keluarga itu 

mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan 

dan kesejahteraan yang kekal bagi pasangan suami-istri itulah yang sulit. 

Sekalipun keluarga yang didirikan oleh sepasangan muda-mudi atas dasar 

cinta-mencintai, kasih-mengasihi dan seterusnya. Namun pada prakteknya 

banyak dijumpai kegoncangan bahkan hancur di dalam perjalananya. Karena 

itulah perkawinan sangat memerlukan beberapa persyaratan dan kesiapan 

yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang 

sejahtera dan bahagia lahir dan batin.
30

 

Pembentukan keluarga yang bahagiaerat kaitanya dengan keturunan, 

dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban bagi 

                                                           
30

Hasan Basri,Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama , (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 1995),3-4. 
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setiap orang tua.Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut 

perundang-undangan adalah untuk kebahagian suami-isteri dalam 

mendapatkan keturunan dan menegakkan Agama sebagai landasan hidupnya. 

Untuk mewujudkanketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 sebagaimana yang telah saya uraiakan diatas, di perlukan sifat antara 

suami istri untuk saling membantu dan melengkapi agar dapat 

mengembangkan keluarga yang sejahtera baik spiritual maupun material. 

Berumah tangga merupakan titik akhir perjalanan seorang remaja dan 

merupakan titik awal dalam perjalanan kehidupan manusiawi dalam bahtera 

rumah tangga yang sesungguhnya.Melihat pentingnya keluarga sebagai unsur 

terkecil masyarakat, maka hukum perkawinan menghendaki niat dan 

kesungguhan bagi seseorang yang menunaikanya untuk mewujudkan 

kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan keabadian. Tujuan 

perkawinan selain kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

juga dapat kita jumpai pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang 

menerangkan bahwaPerkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk 

memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, 

sejahtera dan bahagia.Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 

anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan hidup lahir dan 
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batin, yaitu untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia (sifat keduniaanya) 

dan untuk memenuhi petunjuk Agama.
31

 

Ada lima tujuan perkawinan menurut Imam-Ghazali,
32

yaitu : 

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya serta 

menumpahkan kasih sayangnya. 

3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperolah harta kekayaan 

yang halal. 

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram 

atas dasar cinta dan kasih sayang 

Bertolak dari pemaparan diatas, sebenarnya secara konstitusional 

Negara kita telah mengatur terkait sifat kekalnya suatu perkawinan. Oleh 

karenanya, prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalamUndang-Undang 

Perkawinan secara sukarela harus tunaikan.
33

 

 

                                                           
31

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta : Prenada Media, 2003),22-23. 
32Ibid’24. 
33

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan, maka dalam  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah ditentukan berbagai prinsip yang harus ditunaikan. Prinsip 

prinsip tersebut antara lain : (1)  asas keluarga kekal untuk selamanya; (2) perkawinan di pandang 

sah jika dilakukan menurut agamanya, dan harus dicatatkan; (3) perkawinan yang berasaskan 

monogami, hanya bila ada pengecualian lain yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang ini; (4) 

kedua calaon mempelai harus telah masak jiwa raganya dan cukup umur; (5) Mempersukar adanya 

perceraian; (6) adanya keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan isteri dalam keluarga. 

Lihat dalam penjelasan umum angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 
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B. Penyebab Putusnya Perkawinan 

Dengan lahirnya Undang-undang perkawinan  No. 1 Tahun 1974 yang 

diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif di Negara 

Indonesia dan telah di perjelas dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 

yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perceraian 

atau putusnya perkawinan tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena 

seperti yang terjadi sebelumnya.Penggunaan istilah ”putusnya perkawinan” 

ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang 

putus itu dalam fiqih digunakan kata “ba’in”, yaitu suatu bentuk perceraian 

yang suami dan istri tidak dapat kembali lagi, kecuali dengan akad nikah 

yang baru. Istilah “ba’in” merupakan satu bagian dari bentuk perceraian, 

sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk “raf’iy” yaitu 

bercerainya suami-isteri namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena 

di mungkinkah suami-isteri tersebut dapat kembali tanpa adanya akad yang 

baru. 

Istilah paling netral yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan 

untuk menjelaskan tentang berakhirnya sebuah hubungan dalam keluarga 

yaitu dengan menggunakan kalimat “perceraian” atau “ putusnya 

perkawinan”. Keadaan demikian melukiskan apa yang menjadi tujuan 

perkawinan kandas di tengah jalan yang disebabkan berbagai konflik antara 

suami-isteri yang telah lama hidup sebagai keluarga. 
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1. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar “cerai” yang 

berarti “pisah”, kemudian mendapat awalan “per” yang berfungsi 

penbentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti 

hasil dari perbuatan cerai.Sedangkan menurut syara’ ialah melepaskan 

ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talaq atau yang semakna 

dengannya.Jika kita tilik dari jenis pengertianya yang telah ditegaskan 

dalam Undang-Undang Perkawinan diatas, perceraian merupakan perkara 

yang wajar karena makna dasar perkawinan adalah sebuah ikatan, jadi 

konsekwensinya adalah bisa abadi dan juga bisa lepas yang kemudian 

disebut dengan talaq.Karena makna talaq sendiri adalah melepaskan 

perjanjian atau ikatan.
34

 

Dalam istilah fiqih, perkataan talaq mempunyai dua arti yaitu arti 

yang sudah umum dan arti yang khusus. Talaq menurut arti yang umum 

ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang 

ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya  

atau perceraian karena meninggalkan salah satu pihak. Talaq dalam arti 

khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.
35Para ulama’ 

medefinisikan pengertian talaq,36
adalah sebagai berikut : 

                                                           
34

 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan,  Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Jakarta : Kencana, 2004),206. 
35

http://wwwaninovianablogspotcom.blogspot.com/2010/12/perceraian-menurut-hukum-

islam.html. Diakses pada hari: Kamis, 11 Juni 2015 pukul 21:34 Wib. 
36

H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat,192. 
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1. Menurut Al-Jaziry, memberikan pengertian bahwa talaq ialah 

menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 

ikatanya dengan menggunakan kata-kata tertentu. 

2. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talaq ialah melepas tali akad 

nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya. 

Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, namun 

perceraian adalah bagian dari dinamika keluarga. Bercerai dapat 

disebabkan oleh kematian, ketidak cocokan dan pertengkaran yang selalu 

terjadi karena salah satu dari suami isteri tidak lagi fungsional.Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam bab VIII tentang putusnya 

perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan 

bahwa perkawinan dapat putus karena : (a) kematian; (b) perceraian; (c) 

atas keputusan pengadilan.
37

 

Perceraian saat ini memang tengah menjadi trend dalam 

masyarakat.Hal ini merujuk pada angka peningkatan perceraian yang 

terus meningkat signifikan tiap tahunya.
38

Dalam kenyataanya banyak 

dijumpai pertikaian-pertikaian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh 

faktor-faktor tertentu seperti perselingkuhan, perjudian, tidak adanya 

tanggung jawab bahkan karena krisis keuangan (ekonomi).Berkaitan 

dengan perceraian, secara konstitusional tidak dapat dialakukan secara 

sewenang-wenang, oleh karenanya pemerintah mengharuskan kepada 

setiap masyarakat yang akan melakukan perceraian harus melalui 
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lembaga perceraian yang berwenang menanganinya, yakni 

pengadilan.Berkenaan dengan perceraian, kita dapat merujuk dalam Pasal 

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketetuan tersebut 

dijelaskanbahwa: 

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 

peraturan perundangan tersendiri. 

 

Dalam prespektif Undang-Undang perkawinan diatas, dapat di 

pahami bahwa perceraian yang dilakukan oleh suami-istri dianggap benar 

dan mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan di depan persidangan. 

Hal ini dikarenakan adanyasalah satu prinsip dalam hukum perkawinan 

Nasional yang seirama dengan ajaran Agama, yaitu mempersulit 

terjadinya perceraian (cerai hidup). Dengan demikian maka pengadilan 

yang bersangkutan (hakim majelis) harus menilai terhadap suatu gugatan 

perceraian yang ditanganinya secara kritis dan mendalam.
39

 Pengadilan juga berkewajiban untukmengadakan upaya 

perdamaian dengan memerintahkan kepada para pihak yang akan 

bercerai untuk memfikirkan segala madharatnya jika perceraian itu 

dilakukan, sedangkan pihak suami dan istri dapat mengadakan 

perdamaian secara internal dengan musyawarah keluarga. Hanya jika 

perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim tidak menemukan solusi 
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dan jika diteruskan rumah tangga tersebut akan lebih madharat 

ketimbang manfaatnya, maka ketentuan hukum nasional maupun hukum 

Islam, membolehkan adanya perceraian sebagai solusi terakhir yang 

harus di tempuh oleh para pihak. 

Menurut Undang-Undang perkawinan,baik Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan PP. No 9 Tahun 1975 sama-sama 

menerangkan bahwa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
40

Dengan demikian, 

setiap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak dapat diakui dan 

dilindungi oleh hukum, artinya pelaksanaan perceraian tersebut tidak 

memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. 

Perbedaan perceraian dalam ajaran Islam secara materiil dengan 

perceraian yang legal formal terletak pada tata cara pelaksanaanya itu 

sendiri. Dalam Islam suami yang sengaja maupun tidak sengaja 

melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talaq seperti kata “ 

akuingin kamu pulang kerumah orang tuamu!” kata-kata tersebut 

mengandung kata pengusiran. Kata tersebut dapat mengakibatkan 

jatuhnya talak.Akan tetapi, meskipun secara fiqiyah kata-kata itu telah 

sah, namun  secara yuridis belum dikatakan legal.Karena perceraian yang 

sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perceraian yang 

dilakukan didepan persidangan menurut peraturan yang ada.Perceraian 

yang dilihat dalam prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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sangat terlihat jelas bahwa putusnya suatu perkawinan hanya dapat 

terjadi sepanjang alasan-alasan untuk bercearai telah terpenuhi.  

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa makna 

perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat 

dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing 

sebagai satu kesatuan dalam keluarga. Dalam hal ini perceraian dilihat 

sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan, dimana pasangan suami istri 

kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang 

berlaku. 

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian  

Sebagaimana yang kami bahas diatas bahwa, perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan keluarga yang abadi untuk selamanya.Namun, dalam 

perjalanya banyak dijumpai kehidupan rumah tangga yang berjalan tidak 

berjalan mulus karena disebabkan oleh adanya faktor-faktor tententu 

yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan. 

Secara umum bentuk-bentuk perkawinan dapat ditinjau dari empat 

kemungkinan,
41

 yaitu: 

1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya 

salah seorang suami-istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya 

berakhirlah hubungan perkawinan. 

2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan 

dinyatakan kehendaknya dengan ucapkan tertentu. 
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3) Putusnya perkawinan karena kehendak si istri, karena si istri melihat 

sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami 

tidak berkehendak untuk itu. 

4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga 

setelah melihat sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak 

dapatnya hubungn perkawinan di lanjutkan. 

Dalam fiqh memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk 

boleh terjadinya perceraian dengan nama thalaq, karena yang punya hak  

thalaqitu hanya suami dan dia dapat melakukanya meskipun tanpa alasan 

apa-apa. Namun demikian pada prinsipnya dalam Al-Qur’an 

mengisyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk men-

thalaqistrinya dan menjadikanya langkah terakhir yang tidak dapat 

dihindari lagi.Agar suami tidak semena-mena menggunakan hak thalaq-

nya, maka dalam hal ini pemerintah memberikan pengaturan terkait 

dengan masalah perceraian.
42

 

Dalam hal perceraian, kita juga dapat merujuk dalam aturan 

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974,
43

yang berbunyi sebagai berikut : 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
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b) Salah satu pihak meninggalkan 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 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-menerusterjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga; 

Salah satu penyebab pertengkaran antara suami dan istri secara 

terus-menerus bisa saja disebabkan karena masalah ekonomi 

sebagaimana di maksud pada Pasal 19 poin (f). Dengan berbagai 

landasan yuridis sebagaimana terurai diatas, maka suami yang akan 

menceraikan istrinya harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga 

pada saat terjadi perselisihan keluarga tidak terjadi kesewenang-

wenangan melainkan saling menggunakan haknya untuk menyelesaikan 

permasalahanya secara benaryang diakui oleh hukum. 

C. Kajian Sosiologi Hukum 

Bila membicarakanperubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan 

hukum, berarti kita tengahmengkaji perubahan kehidupan sosial dalam 

masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan hukum dalam 

pencapaian tujuanya.
44

Munculnya permasalahan perceraian menunjukan 
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bagaimana hukum menyesuaikan dengan fakta kehidupan masyarakat.Budaya 

perkawinan yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak 

terlepas dari keterlibatan negara mengatur hukum dan kebiasaan dalam 

pergaulan masyarakat.Oleh karena itu, perubahan serta segala bentuk 

dinamika yang terjadi di masyarakat memiliki saham penting bagi munculnya 

kajian sosiologi hukum.Munculnya Perubahan tersebut, mendorong orang 

untuk melihat kembali kepada hakikat fungsi hukum dan batas-batas 

kemampuan hukum dalam memberikan solusi dari berbagai kenyataan hukum 

yang ada di dalam masyarakat. 

1. Pengertian Sosiologi Hukum 

Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan 

terlebih dulu makna sosiologi dan hukum itu sendiri. Secara etimologis, 

sosiologiberasal dari dua kata latin yaitu socius artinya teman, sahabat, dan 

kawan dsedangkan logos artinya ilmu pengetahuan.
45

Dengan demikian, 

sosiologi adalah ilmu tentang cara berteman, berkawan, bersahabat, atau 

cara bergaul dalam masyarakat.
46

Sosiologi juga dapat diartikan suatu ilmu 

terapan atau studi ilmu tentang masyarakat (applied science) yang 

menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna 

memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu di 
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tanggulangi.
47

Sedangkan hukum sendiri diartikan sebagai ketentuan-

ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat 

mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa sebagai ketentuan 

yang menetapkan tentang sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, 

dan terlarang untuk dikerjakan. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan sosiologi hukum adalah 

suatu kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat 

mengenai segala perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab 

lahirnya hukum didalam masyarakat.
48

Untuk mempermudah pemahaman 

dalam mengartikan sosiologi hukum, dibawah inipenulis paparkan 

pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain : 

a. Menurut Soerjono Soekanto, mendefinisikan sosiologi hukum adalah 

cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris 

menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 

dengan gejala sosial lainya.
49

 

b. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan sosiologi hukum adalah 

pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks 

sosialnya.
50
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c. R. Otje Salman, mendefifnisikan sosiologi hukum adalah hubungan 

timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainya secara 

empiris analitis.
51

 

Dari berbagai pemaparan dan pendapat para ahli diatas, kita dapat 

mengetahui bahwa sosiologi hukum merupakan suatu metode untuk 

mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam 

masyarakat.Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari kajian 

sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara 

aneka macam gejala sosial. Sehingga dalam kajianya, sosiologi hukum 

lebih banyak memusatkan perhatianya pada ihwal hukum sebagai bagian 

dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sosiologi 

hukum tidak akan puas hanya mempelajari hukum sebagai aturan-aturan 

yang tertulis yang terkodifikasi dalam Undang-Undang, akan tetapi lebih 

mengarah kepada kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. 

2. Teori Sosiologi Hukum 

Situasi sosial merupakan  potret mengenai keadaan yang tengah 

terjadi di masyarakat, baik yang tampak dalam bentuk ada, maupun dalam 

bentuk dinamika. Berbagai permasalah hukum yang timbul dimasyarakat 

itulah yang mendorong munculnya teori sosiologi hukum di 

masyarakat.Kajian sosiologi hukum merupakan kajian yang bersifat 
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empiris, dimana obyek kajianya memandang hukum sebagai kenyataan 

sosial.
52

 

Sosiologi hukum sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia yang 

berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat telah 

memberikan banyak metode untuk melihat berlakunya hukum 

dimasyarakat. Ada banyak teori yang dikemukakan oleh para pakar seperti 

teori solidaritas oleh Emile Durkheim, teori ini menghubungkan 

antarakaidah-kaidah hukum dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai 

dalam masyarakat.Kemudian teori ini oleh sir Henry Maine ditegaskan 

bahwa perkembangan diawali dari status kontrak dinilai sesuai dengan 

perkembangan dari masyarakat sederhana dan homogen ke masyarakat 

yang telah kompleks susunananya bersifat heterogen.
53

 

Beberapa teori yang saya sampaikan diatas sekedar menunjukan betapa 

banyaknya teori-teori sosiologi hukum yang berkembang sejalan dengan 

perkembangan manusia itu sendiri. Namun, dalam pembahasan ini peneliti 

akan fokus pada dua teori yaitu teori kesadaran dan kepatuhan hukum serta 

teori efektivitas hukum untuk mengungkapkan kenyataan hukum yang 

sesungguhnya dalam masyarakat yang menjadi fokus penelitian. 

Teori diatasdianggap cukup penting untuk mengkaji berlakunya hukum 

dimasyarakat karena kedua unsur tersebut merupakan alat penentu 
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terjadinya keefektifan suatu perundang-undangan. Di bawah ini penulis 

akan membahas secara rinci terkait teori-teori diatas : 

a. TeoriKesadaran dan Kepatuhan Hukum 

1) Kesadaran Hukum 

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga 

masyarakat sebagai penentu sahnya suatu kaidah hukum positif 

tertulis.Ide tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya 

hukum posistif tertulis dikemukakan di dalam ajaran-ajaran 

tentang Rechtsgefuhl atau rechtsbewusstsein yang intinya bahwa 

tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas 

dasar kesadaran hukumya. 

Di dalam ilmu hukum di bedakan antara kesadaran hukum 

dan perasaan hukum.Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian 

hukum yang timbul secara serta-merta dari masyarakat, 

sedangkan kesadaran hukum merupakan perumusan dari kalangan 

hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukan melalui 

penafsiran-penafsiran ilmiah. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia di jelaskan bahwa kesadaran hukum diartikan secara 

terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” “tahu” dan 

“mengerti”, dengan demikian secara ringkas makna “kesadaran” 

memiliki arti “ keadaan mengetahui atau mengerti, keinsafan”.54
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Masalah kesadaran hukum sebenarnya menunjuk pada 

interdependensi mental dan interpenetrasi mental yang masing-

masing berorientasi pada “aku”  dan “kami” nya manusia. 

Kesadaran tersebut telah mendarah daging sehingga mempunyai 

kekuatan yang lebih besar dari pada wewenang biasa yang 

didasarkan pada prestise. Dalam hal kesadaran hukum,
55

Selznick 

memberikan pernyataanya sebagai berikut: 

“………..a conception of law as the manifestation of awesome 

authority encourages feelings of deference and is compatible with 

much arbitrary rule. In legality obedience to law is not 

submissive compliance. The obligation to obey the law is closely 

tied to the official decisions that enforce them” 

 

Pendapat diatas pada intinya mengarahkan pada persoalan 

bagaimana para warga masyarakat merasakan dan menerima 

suatu hukum. Masalah yang sama juga digagas oleh ajaran-ajaran 

yang berpendapat bahwa sahnya suatu hukum ditentukan oleh 

kesadaran dari kelompok sosialnya. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, kesadaran hukum 

sebenarnya nilai-nilaiyang terdapat dalam diri manusia tentang 

hukum yang ada, yakni berfungsinya hukum karena telah di 

mengerti dan di jalankan oleh masyarakat itu sendiri. Teori 

kesadaran hukum dianggap sebagai mediator antara hukum dan 

perikelakuan manusia baik secara- individual maupun kolektif, 

oleh karenanya kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan 
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aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap 

sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara 

hukum dengan pola-pola perikelakuan manusia dalam 

masyarakat. 

Dari teori ini juga memberikan indikator-indikator yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam membentuk kesadaranya 

terhadap hukum,
56

 antara lain: 

1) Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa 

perilaku-perilaku tertentu  diatur oleh hukum, yakni hukum 

tertulis maupun tidak tertulis. 

2) Pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-

aturan tertentu, terutama dari segi isinya. 

3) Sikap hukum, artinya seseorang tersebut mempunyai 

kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap 

hukum. 

4) Perilaku Hukum (behavor), artinya dimana seseorang 

berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa, keempat 

indikator sebagaimana tersebut diatas sebenarnya menunjuk pada 

tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam 

perwujudanya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, 

                                                           
56

 Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta 

: CV Rajawali, 1987), 228-229. 



40 

 

 

 

maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih 

rendah. Namun, jika ia telah berperilaku sesuai dengan hukum, 

maka kesadaran hukumnya tinggi. 

2) Kepatuhan Hukum 

Seseorang mematuhi kaidah hukum karena percaya bahwa dia 

menghayati perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak lain 

terhadap perilakunya.Di dalam ilmu sosiologi hukum, masalah 

kepatuhan hukum terhadap kaidah-kaidah telah menjadi pokok 

permasalahan yang cukup banyak dibicarakan serta menjadi pusat 

perhatian sebagai basis-basis atau dasar-dasar dari kepatuhan 

hukum tersebut. 

Berpijak dari uraian diatas, dibawah ini beberapa teori seputar 

kepatuhan hukum yang di kutip oleh Hendra 

Akhdiyat,
57

mengemukakan bahwa: 

Pertama, menurut Wallace berpendapat bahwa kerangka 

kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga masyarakat 

didasarkan pada pengalamanya dalam proses interaksi sosial yang 

dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai yang 

merupakan bagian dari etos kebudayaan, sifat nasional, ataupun 

struktur kepribadian. Disini, tercermin proses kepatuhan terhadap 

hukum dari warga masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan bagian 

dari budaya yang mencerminkan struktur kepribadian masyarakat 
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sebagai hasil pemikiran yang diwarnai oleh pengalaman dari 

pergaulan antar individu dalam kerangka kognitif. 

Kedua, menurut Hovland, Janle, dan Kelly berpendapat 

bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok 

merupakan motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat 

pada hukum. Sebenarnya, keinginan tersebut tidak semata-mata 

karena penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok, tetapi 

karena adanya kekuatan yang menahan seseorang untuk 

meninggalkan kelompoknya, penilaian negatif terhadap keadaan 

luar kelompoknya, kesadaran tentang beratnya keadaan apabila 

berada diluar kelompok, dan adanya kekuatan-kekuatan tertentu 

yang mempengaruhi kelompoknya. 

Dalam kajian sosiologi hukum, seseorang menaati hukum 

dapat ditinjau melalui beberapa hal,
58

 antara lain: 

a) Compliance, yaitu 

”an overt acceptance induced by expectation of rewards 
and an attempt to avoid possible punishment not by any 

conviction in the influencing agent is based on “means-

control” and, as a consequence, the influenced person 
conforms only under serveillance” 

 

Menurut teori ini orang taat pada hukum karena hukuman 

(sanksi).Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan 

terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu 

usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan 
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karena keinginan yang kuat untuk mentaati hukum dari dalam 

diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat 

kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang 

dipengaruhi menyesuaikan diri hanya dibawah pengawasan. 

b) Identification, yaitu: 

“an acceptance of a rule not because of it’s intrinsic 
value and appeal but because of a person’s desire to 
maintain membership in a group or relationship with the 

agent. The source of power is the persons enjoy with the 

group or agent, and his conformity with the rule will be 

dependent upon the salience of these relationships”. 
 

Ketaatan yang bersifat identification, maksudnya adalah 

kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan 

seseorang menjadi rusak.Pengertian identifikasi disini adalah 

suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai 

hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keininginan 

seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam 

masyarakat. 

c) Internalization, yaitu: 

“The acceptance by an individual of rule or behavior 
because he finds its content intrinsically rewarding . . . the 

content is congruent with a persons value either because his 

values changed and adapted to the inevitable”. 
 

Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan 

pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan 

itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi 

yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab 
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ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi 

penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai 

yang dirasakan oleh setiap orang, sehingga ada kesadaran 

dari untuk membuat seseorang menaati hukum dengan baik. 

Dari faktor diatas terlihat bahwa, di dalam realitasnya seseorang dapat 

menaati hukum hanya karena tergantung pada situasi dan kondisinya. Pada 

saat tertentu orang menaati hukum hanya didasarkan pada satu faktor saja, 

namun juga dimungkinkan disebabkan karena ketiga-tiganya. Disamping 

karena aturan itu cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya juga sekaligus 

dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang. 

 

b. Konsep Sociologi Of Law 

Sociologi of law yang oleh Roscoe Pound di pandang sebagai studi 

sosiologi yang sebenarnya berbasis pada konsep hukum sebagai suatu alat 

pengendalian sosial. Sociologi  of law berkenaan dengan suatu pengujian 

terhadap pertanyaan mengapa perangkat hukum dan tugas-tugasnya dibuat. 

Ia memandang hukum sebagai produk suatu system sosial dan sebagai alat 

untuk mengendalikan dan mengubah sistim. Dalam bukunya “an 

introduction to the phylosphy of law” Pound menegaskan bahwa hukum itu 

bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan 

keamanan menurut pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan 

ketertiban hukum. Lebih lanjut Pound berpendapat bahwa hukum adalah alat 

untuk memperbaruhi (alat rekayasa) masyarakat, oleh karenanya demi 
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memenuhi peranya tersebut Roscoe Pound banyak mengedepankan rasa 

keadilan yang tumbuh di masyarakat. 

Rekayasa hukum mempunyai fungsi utama dalam melakukan kontrol 

sosial. Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan 

melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan 

dalam konteks dan proses hukum serta administrasi. 

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai 

sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social enginering). Keadilan 

bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia 

merupakan suatu hal dari ”penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan 

penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan 

keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui 

berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada 

“konsep kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistim hukum mencapai tujuan 

ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingam tersebut, 

dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan tersebut 

dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses 

peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang 

berwibawa, juga berusaha menghormati kepentingan sesuai dengan batas-

batas yang diakui dan ditetapkan. 

Pound mengatakan bahwa kebutuhan akan adanya kontrol sosial 

bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong 
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kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistim hukum yang mampu 

mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta mengalihkan sebagian dari 

kepentingan-kepentingan itu. Ia menyatakn bahwa hukum tidak melahirkan 

kepentingan, melainkan menemukanya dan menjamin keamananya. Hukum 

memilih berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan 

mengkembangkan peradaban Pound mengakui adanya tumpang tindih dari 

berbagai kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau 

personal dengan kepentingan publik atau sosial. Semua itu diamankan 

melalui status”hak hukum”. 

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik 

beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “law as a tool of 

social enginering”(bahwa hukum adalah alat memperbaharui atau 

merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi perananya Roscoe Pound 

lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus 

dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepentingan umum (public interest) 

a) Kepentingan Negara sebagai badan hukum. 

b) Kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. 

2. Kepentingan masyarakat (social interst) 

a) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban 

b) Perlindungan lembaga-lembaga sosial 
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c) Pencegahan kemerosotan akhlak 

d) Pencegahan pelanggaran hak. 

e) Kesejahteraan sosial. 

3. Kepentingan pribadi (private interst) 

a) Kepentingan individu. 

b) Kepentingan keluarga. 

c) Kepentingan hak milik. 

 Ilmu hukum termasuk dalam ilmu pengetahuan kemasyarakatnan yang 

khusus mempelajari mengenai tingkah laku manusia dalam hubunganya 

dengan kaidah-kaidah hidupnya terutama yang berlaku pada masa kini 

(hukum positif). 

c. Teori Efektivitas Hukum 

Sebagaimana yang telah kami bahas diatas, bahwa masalah 

kepatuhan dan kesadaran hukum merupakan cerminan sejauh mana 

hukum itu berfungsi secara efektif di masyarakat.Studi efektivitas 

hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkanstrategi 

perumusan masalah yang bersifat umum, yakni perbandingan antara 

realitas hukum dengan idealnya hukum. Secara khusus, terlihat jenjang 

antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori 
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(law in theory). Dengan perkataan lain, studi efektivitas hukum berusaha 

untuk memperlihatkan antara law in books dan law in action.  

Tema pokok dari studi efektivitas hukum ialah untuk mengetahui 

sejauh mana hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam hal ini 

Donald black menganjurkan agar membandingkan antara ideal hukum 

(kaidah hukum) dan realitas hukum, realitas hukum yang dimaksud 

adalah hukum dalam tindakan. Mengenai efektivitas hukum, Kelsen 

mengajukan teori yang disebut “principle of effectiveness”, yang 

menyatakan sebagai berikut: “orang seharusnya bertingkah laku atau 

bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.Berkaitan dengan realitas 

hukum, Soejono Soekanto juga berpendapat sebagaimana dikutip oleh 

Soleman B. Taneko,
59

 dinyatakan bahwa : 

“Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil 

atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diukur apakah 

pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, 

sehingga sesuai dengan tujuanya atau tidak ” 

 

Pernyataan dari Kelsen dan Soerjono Soekanto, pada dasarnya 

memperlihatkan bahwa berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum 

itu sebagai perilaku. Hukum yang dimaksudkan diatas adalah hukum 

sebagai kaidah dalam studi efektivitas hukum, pernyataan kaidah 

hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil) dan 

hukum tata cara (hukum formil). Apabila studi hukum ini mengambil 

pokok bahasan pada hukum tata cara, maka hal ini menyangkut studi 
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pada lembaga-lembaga, misalnya pengadilan dan lembaga hukum 

lainya. 

Dalam studi efektivitas hukum kita dapat saja menelusuri faktor-

faktor yang terlibat, baik itu faktor yang berkenaan dengan  

perwujudan perilaku hukum ( motif dan gagasan) maupun faktor 

kendala.
60

Pada studi efektifitas hukum, Undang-undang di nilai 

menyimpan beberapa norma dan ketentuan yang hendak ditaati oleh 

masyarakat. Tujuan dari norma tersebut adalah membujuk manusia 

agar berperilaku sesuai dengan aturan, karena pada prinsipnya 

perilaku manusia dapat dimotivasi agar sejalan dengan norma 

tersebut.
61

 

Secara sosiologis perundang-undangan mempunyai dua fungsi 

utama,yakni legalisasi dan legeslasi.Legalisasi berarti mengesahkan 

gejala-gejala yang sudah ada dalam masyarakat, sehingga perundang-

undangan merupakan sarana untuk mengadakan pengendalian sosial 

(social control) dan memperlancar interaksi sosial (social interaction). 

Sedangkan legislasi merupakan proses mengadakan pembaharuan, 

sehingga perundang-undangan merupakan sarana untuk menciptakan 

yang baru (social engineering). Fungsi-fungsi itu biasanya tercermin 

dalam perundang-undangan semisal tertuang dalam penjelasnya atau 

memberikan penekanan salah satu fungsi saja. 
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Berdasarkan kerangka berfikir tersebut,
62

 maka masalah pokok 

evektivitas dalam proses perundang-undangansebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. 

2. Kondisi sosial yang mempengruhi realisasi hukum. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. 

4. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelembagaan. 

Berbagai pengertian hukum sebagaimana terurai diatas, 

menunjukan kepada kita bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang 

mengarah kepada pemberlakuan hukum secara efektif.Oleh sebab itu, 

pembuatan hukum harus benar-benar mengarah pada berfungsinya 

sebagai sarana pengaturan dalam masyarakat. Dalam hal berfungsinya 

hukum Hoebel memberikan empat gagasan mendasar,
63

yaitu : 

1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, 

dengan menunjukan jenis-jenis tingkah lakuapa yang 

diperkenankan dan apa yang dilarang. 

2. Menentukan pembagaian kekuasaan dan merinci siapa saja yang 

boleh melakukan paksaan serta siapakan yang harus menaatinya 

dan memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif. 

3. Menyelesaiakan sengketa. 

4. Memelihara masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-

kondisi kehidupan, yaitu dengan merumuskan kembali hubungan 

esensial antara anggota-anggota masyarakat. 

                                                           
62Ibid’ 76. 
63

Esmi Winarsih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: PT Suryandaru 

Utama, 2005), 26-27. 



50 

 

 

 

Dalam sosiologi hukum berlakunya suatu hukum di masyarakat 

dapat di amati dengan tiga  pendekatan,
64

 antara lain : 

1. Hukum berlaku secara filosofis, yaitu apabila kaidah tersebut 

sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. 

2. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanyadidasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya atau berbentuk menurut 

cara yang telah ditetapkan, dimana kaidah tersebut dipandang 

sejalan dengan cita-cita masyarakat. 

3. Hukum berlaku secara sosiologis, yaitu apabilakaidah tersebut 

dapat dipaksakan berlakunya dimasyarakat atau kaidah tersebut 

berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. 

Jika di telaah secara mendalam, agar suatu hukum tersebut 

berfungsi secara maksimal maka suatu kaidah hukum harus memenuhi 

ketiga macam unsur tersebut diatas. Dimana ketiga kaidah diatas  

harus dapat berjalan secara menyeluruhbukan sebagian. Karena jika 

hukum yang hanya berlaku secara yuridis, kemungkinan besar kaidah 

tersebut merupakan kaidah mati (dode regel), bila hanya berlaku 

secara sosiologismaka kaidah tersebut merupakan kaidah pemaksa 

(dwangmaatregel), dan jika hanya berlaku secara filosofis maka 

mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan 

(ius constituendum).Lebih lanjut berkenaan dengan berfungsinya 
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hukum di dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto ada empat 

faktor yang mempengaruhinya,
65

yaitu : 

1. Kaidah hukum atau peraturanya itu sendiri. Pada bagian ini 

seorang peneliti berusaha melihat kembali aturan yang telah ada 

apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah belum.  

2. Penegak hukumnya. Petugas penegak hukum mencangkup ruang 

lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-

petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Di dalam 

menjalankan tugasnya, maka petugas seyogianya harus 

mempunyai pedoman yang mencangkup ruang lingkup tugasnya, 

karena penegak hukum memainkan peranan penting dalam 

berfungsinya hukum.  

3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Secara sederhana 

fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 

Tidak mungkin aturan akan terlaksana dengan baik tanpa adanya 

sarana prasarana yang mendukung, misalnya di Pengadilan tanpa 

adanya komputer, kertas, dan lainnya petugas tidak dapat 

membuat berita acara gugatan yang diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan.  
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4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan 

tersebut.Artinya, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

tersebut dalam masyarakat. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PERCERAIAN BERLATAR BELAKANG EKONOMI DI 

PENGADILAN AGAMA NGANJUK 

 

A. Profil Pengadilan Agama Nganjuk 

1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk 

Berbicara mengenai sejarah Pengadilan Agama Nganjuk tidak 

banyak orang yang mengetahui cerita tentang sejarah terbentuknya 

Pengadilan Agaman Nganjuk. Dari hasil penelitian penulis tidak banyak 

literatur yang menceritakan mengenai sejarah terbentuknya pengadilan 

Agama Nganjuk, namun berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan 

terbentuknya Pengadilan Agama Nganjuk setidaknya dapat ditelusuri 

menjadi tiga periode,66yaitu : 

a) Masa Sebelum Penjajahan  

Pada periode ini banyak orang yang tidak mengetahui tentang 

sejarah Pengadilan Agama Nganjuk dikarenakan pada periode ini 

masih menceritakan masa sebelum penjajahan, yakni cerita sebelum 

abad XVI.Jadi pada masa ini belum ada yang mencatat dan 

mengetahui terbentuknya Pengadilan Agama Nganjuk. 
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1) Periode Penjajahan Belanda dan Jepang 

Pada periode ini sejarah terbentuknya Pengadilan Agama 

Nganjuk sedikit banyak telah terbaca keberadaanya. Berdasarkan 

data yang peneliti temukan, bahwa sebelum tahun 1980 M 

pengadilan Agama Nganjuk terletak di Berbek dan masih satu 

kantor dengan Pemerintah Brebek. Daerah ini sekarang menjadi 

salah satu daerah kecamatan terletak disebelah selatan Kota 

Nganjuk kurang lebih 20 KM dari pusat kota sekarang. Pada waktu 

itu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Kepenghuluan atau 

Penghulu Hakim. 

Kemudian pada tahun 1980 M pemerintah Kabupaten 

Nganjuk pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini, dalam hal ini 

kepenghuluan atau penghulu Hakim juga ikut diboyong ke 

Nganjuk merangkap menjadi penghulu Hakim. Ketika itu Bupati 

dijabat oleh Kanjeng Jimat.Pada masa Pemerintahan Kanjeng Jimat 

ini, Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama kepenghuluan atau 

penghulu hakim yang saat itu masih mengurusi permasalahan 

seputar nikah, talak, cerai dan rujuk, sedangkan penghulu hakim 

mengurusi fasakh, syiqoq dan ta’lik talak. 
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2) Periode Kemerdekaan 

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu 

lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah 

Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946.Dengan 

terbentuknya Departemen Agama inilah Pengadilan Agama yang 

dulu bernama kepenghuluan atau penghulu hakim sekarang 

berubah nama menjadi Pengadilan Agama Nganjuk yang saat itu 

masih berkantor di suatu ruangan yang sempit di sebelah utara 

masjid Jami’ Nganjuk. 

Kondisi Pengadilan Agama Nganjuk pada saat itu sangat 

sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, 

sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid Agung 

Nganjuk yang berada disebelah barat Alun-alun.Pada masa ini 

Pengadilan Agama Nganjuk melaksanakan dan meyelesaikan 

perkara dengan cara yang sangat sederhana sekali. 

b) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 

Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil 

yang berada di sebelah utara masjid Agung Nganjuk. Meskipun 

kondisinya sangat sederhana baik tenaga pegawai maupun peralatan 

kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan Agama 

Nganjuk sangat luar biasa.Saat itu pegawainya belum banyak, 
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hanyaberjumlah 9 orang.Akan tetapi walaupun dengan jumlah pegawai 

yang terbatas, Pengadilan saat itu melaksanakan persidangan dengan 

intergritas tinggi. 

c) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Pengadilan Agama Nganjuk yang ketika itu ketuanya di jabat oleh Drs. 

Kusno, SH. Pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah 

memadai dengan sejumlah 20 orang termasuk para hakimnya. Sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tenaga pegawai 

yang ada baik Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh 

Mahkamah Agung.Dengan demikian kualitas penangan perkara yang 

masuk dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk dengan 

baik. 

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 

1997/1998 yang ketika itu Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dijabat 

oleh Bapak Drs. H. Rodlin Arif, SH. Secara berturut-turut selama tiga 

tahun. Pengadilan Agama Nganjuk mendapat proyek pembangunan 

kantor Pengadilan Agama dan pagar keliling. Tanah untuk 

pembangunan kantor tersebut merupakan hibah dari Pemda TK.II 

Nganjuk yang terletak di jalan Gatot Subroto, seluas 4000 M2. Pada 

bulan Desember 1998 selesailah pembangunan kantor Pengadilan 

Agama Nganjuk, maka pada tanggal 24 Desember 1998 Kantor 
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Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan penggunaanya oleh Bupati 

Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk dan sejak itulah segala kegiatan 

Pengadilan Agama Nganjuk pindah di kantor baru yakni jalan Gatot 

Subroto Nganjuk hingga sekarang. 

2. Intensitas Perkara dan Upaya Penyelesaian Perkara Ceraidi Pengadilan 

Agama Nganjuk 

Perubahan serta segala bentuk dinamika yang terjadi di masyarakat, 

banyak mengakibatkan angka perkara yang diajukan semakin tinggi.Untuk 

mengurangi tingginya angka perkara tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk 

sebagai abdi masyarakat melaksanakan kinerja secara ekstra demi 

terwujudnya lembaga peradilan yang solutif terhadap segala problem 

masyarakat yang ditanganinya.Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak 

Yomi Kurniawan (Wakil Panitera Pengadilan Agama Nganjuk) 

menerangkan bahwa: 

“Pengadilan Agama Nganjuk ini memang sangat banyak mas 

perkaranya,oleh karena itu kami (pegawai PA Nganjuk) selalu 

mengupayakan dan bekerja semaksimalmungkin untuk 

menyelesaiakan perkara tersebut”.67 

 

Pendapat Bapak Yomi diatas pada itinya memperlihatkan kepada 

kita bahwa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Nganjuk 

sangat banyak dan begitu kompleks. Sehingga untuk menyelesaikan 

perkara tersebut pegawai Pengadilan Agama Nganjuk 

mengupayakankinerja yang sangat ekstra agar perkara tersebut dapat 

terselesaikan tepat waktu.Pendapat diatas dikuatkan lagi oleh Ibu Hj 
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Aisyiah SH.,MH.(Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk) dengan 

penegasanyasebagai berikut: 

“Iya dek, memang Pengadilan Agama Nganjuk ini tingkat 

perkaranya sanagat kompleks sekali, itu sebabnya dek Pengadilan 

ini tergolong Pengadilan kelas II(B). Jadi maksud Pengadilan yang 

tergolong kelas II B tersebut menunjukan perkaranya yang masuk 

sangat banyak, hal ini berarti di masyarakat (kehidupan berumah 

tangga) banyak yang bermasalah”.68 

Pendapat dari kedua informan diatas, pada intinya memaparkan 

bahwa perkara yang masuk memang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, 

Pengadilan Agama Nganjuk termasuk golongan kelas II B. berdasarkan 

tingginya perkara yang masuk di Pengadilan tersebut dapat diprediksi di 

masyarakat tengah terjadi banyak permasalahan.Untuk memudahkandalam 

memahami tingginya perkara di Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana 

diuraikan diatas, peneliti menerangkan melalui data ataupun siklus perkara 

yang peneliti temukan selama tahun 2014 yang telah dibukukan dalam 

laporan tahunan Pengadilan Agama Nganjuk.  

Dijelaskan dalam buku tersebut bahwa, selama tahun 2014 saja 

Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima dan menyelesaikan perkara 

sebanyak 2593 perkara, dan sisa perkara pada tahun 2013 sebanyak 606 

perkara sehingga seluruhnya berjumlah 3199 perkara pada tahun 2014 

yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama Nganjuk.Dari sekian banyak 

kasus diatas Pengadilan Agama Nganjuk telah menyelesaikan perkara 

sebanyak 2678 perkara dan sampai pada akhir tahun 2014 perkara yang 
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tersisa sebanyak 521 atau sekitar 16,28% perkara.
69

Dibawah ini tabel yang 

menerangkan intensitas perkara di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 

2014
70

, yaitu: 

 

N

O 

 

BULAN 

KEADAAN PERKARA SELAMA 

TAHUN 2014 

 

SISA 

% Sisa 

2013 

Diterima 

2014 

Jumlah Diputus  Sisa 

1. Januari 606 327 928 264 664 28,44% 

2. Februari 664 204 868 251 617 28,92% 

3. Maret 617 206 823 231 592 28,92% 

4. April 502 194 786 236 560 30,02% 

5. Mei 560 213 773 161 650 20,83% 

6. Juni 613 213 825 261 560 31,64% 

7. Juli 564 111 675 233 447 34,52% 

8. Agustus 442 203 725 106 539 25,65% 

9. September 539 242 781 213 568 27,27% 

10. Oktober 568 235 803 222 581 27,65% 

11. November 581 224 805 211 594 26,21% 

12. Desember 594 146 740 219 521 29,53% 

Jumlah 6850 2593 3199 2678 521 16,2% 

 

Adapun perincian perkara yang masuk sesuai dengan jenis 

perkaranyadapat ditulis seperti dibawah ini,
71

 yaitu: 

No Jenis Perkara 2012 2013 2014 

1 Ijin Poligami 2 6 4 

2 Pencegahan Perkawinan 0 0 0 

3 Penolakan Perkawinan 0 0 0 

4 Pembatalan Perkawinan 1 1 1 

5 Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri 0 0 0 

6 Cerai Talak 576 693 752 

7 Cerai Gugat 1611 1629 1685 

8                                         Harta Bersama  0 0 0 

9 Pengasuhan Anak 2 0 0 

10 Nafkah Oleh Ibu 0 0 0 
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11 Hak-hak Bekas Istri 0 0 0 

12 Pengangkatan anak 2 1 1 

13 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0 

14 Perwalian 1 0 3 

15 Pencabutan Kekuasaan Wali 0 0 0 

16 Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali  0 0 0 

17 Ganti Rugi Terhadap Wali 0 0 0 

18 Asal Usul Anak 0 0 1 

19 Penolakan Kawin Campur 0 0 0 

20 Isbat Nikah 8 5 11 

21 Izin Kawin 0 1 0 

22 Dispensasi Kawin 59 81 96 

23 Wali Adhol 23 14 16 

24 Ekonomi Syari’ah 0 0 0 

25 Kewarisan 4 4 3 

26 Wasiat 0 0 0 

27 Hibah 0 0 0 

28 Wakaf 0 0 0 

29 Zakat, Infak, Sodaqah 0 0 0 

30 Penetapan Ahli Waris 5 5 1 

31 Lain-Lain 2 2 8 

Jumlah 2392 2442 2593 

 

Kedua tabel diatas menunjukan bahwa gugatan yang masuk di 

Pengadilan Agama Nganjuk sangat besar dan kebanyakan adalah perkara yang 

bersifat kontensius, dikatakan demikian karena sejauh ini perkara yang paling 

mendominasi adalah perkara cerai gugat. Kebanyakan kasus perceraian yang 

terjadi di pengadilan  tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,
72

 adapun 

faktor yang dimaksud antara lain: 

NO Faktor Penyebab 2012 2013 2014 

 

1 Poligami Tidak Sehat 0 0 0 

2 Krisis Akhlak 3 4 0 

3 Cemburu 1 5 0 
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4 Kawin Paksa 0 16 15 

5 Ekonomi 512 890 1305 

6 Tidak Ada Tanggung Jawab 1152 653 557 

7 Kawin Di bawah Umur 0 0 1 

8 Kekejaman Jasmani 5 22 15 

9 Kekejaman Mental 0 0 2 

10 Dihukum 0 0 0 

11 Cacat Biologis 0 1 1 

12 Politik 0 0 1 

13 Ganguan Pihak Ketiga 47 66 88 

14 Tidak Ada Keharmonisan 288 307 302 

15 Lain-Lain 0 0 0 

Jumlah 2015 1966 2301 

 

Jika kita mencermati keterangan tabel diatas, ada empat (4) poin 

sebagai faktor yang paling seringdijadikan alasan dalam guugatan, yakni 

faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, dan 

karena adanya gangguan pihak ketiga, namun dari keempat faktor diatas 

yang paling dominan dijadikan alasan dalam gugatan adalah faktor 

ekonomi.Secara spesifik dapat diasumsikan bahwa faktor tidak adanya 

tanggung jawab dan ketidak harmonisan bisa saja di pengaruhi oleh faktor 

ekonomi di dalamnya. 

 

B. Pemahaman Tokoh Masyarakat dan Pelaku Perceraian terhadap 

Perceraian berlatar belakang ekonomi 

1. Pemahaman Tokoh Masyarakat 

Masalah perceraian sebenarnya kurang etis jika dibicarakan secara 

umum, karena hal itu termasuk privasi dalam rumah tangga. Bahkan bisa 

dianggap sebagai aib oleh setiap orang, tetapi berdasarkan fakta yang 
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ditemukan oleh peneliti, hal itu sudah menjadi rahasia umum yang ada di 

wilayah Pengadilan Agama Nganjuk.Terjadinya perceraian sebagaimana 

diuraikan diatas, disebabkan banyak faktor yang memicu kehidupan dalam 

rumah tangga tidak harmonis dan tidak berfungsi sebagaimana semestinya. 

Sehingga jalan perceraian merupakan langkah yang dianggap baik oleh 

para pelaku dari pada mempertahankan kehidupan rumah tangganya. 

Setelah melihat di lapangan, ternyata faktor ekonomi merupakan 

sangat berpengaruh dalam mejudkankan keharmonisan keluarga.Apalagi 

sekarang kebutuhan hidup sangat tinggi mau tidak mau harus bisa 

mengikuti tuntutan kebutuhanya sesuai dengan perkembangan 

zaman.Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, di masyarakat rata-rata 

orang yang bercerai disebabkan karena masalah keuangan 

(ekonomi).Terlebih lagi bagi orang yang menikah dibawah umur, secara 

ekonomi belum memiliki kesiapan dan masih menggantungkan pada orang 

tua.Hal ini peneliti kuatkan dengan wawancara dengan Bapak H.Barokah 

(Modin Desa Rejoso), beliau berpendapat: 

“Perceraian karena ekonomi merupakan perceraian dimana dalam 

suatu keluarga tengah terjadi krisis keuangan atau pengahasilan. 

Didesa sini (Rejoso) rata-rata orang yang bermasalah itu 

disebabkan masalah perekonomianya mas, biasanya yang sering itu 

anak yang nikah dibawah umur, walaupun secara batin sudah 

mampu tapi secara lahir seperti ekonomi dan kemampuan kerja 

masih kurang mas.Jadi perceraian karena ekonomi itu adalah 

keadaan keluarga yang mengalami kesulitan dalam hal 

keuanganya”.
73
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Dari pendapat Bapak Modin diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa dimasyarakat Desa Rejoso munculnya perceraian disebabkan 

karena perekonomian. Terlebih lagi bagi orang yang dulunya menikah 

dibawah umur, Secara tidak langsung perekonomianakan menjadi masalah 

tersendiri.Beliau juga menerangkan bahwa perceraian karena ekonomi itu 

adalah permasalahan yang kerap kali di alami oleh suami isteri, dimana 

denagan keuangan yang sulit dapat mempengaruhi kebahagiaan keluarga 

bahkan mengakhiri ikatan tali kekeluargaanya.Kemudian dilanjutkan 

wawancara dengan bapak Heru Setiawan (Lurah Desa Kauman), terkait 

dengan perceraian karena ekenomi beliau berpendapat berbeda dengan 

Bapak H Barokah dengan pernyataanya sebagai berikut: 

“Menurut saya perceraian karena ekonomi itu wajar mas, 

pernikahan itu merupakan pertemuan dua karakter yang berbeda 

trus jaman sekarang ini kankebutuhan semakin banyak, hla itu 

terkadang dari suami sudah bekerja semampunya namun kalau istri 

belum ikhlas menerima dan sebaliknya, kalo hal itu terjadi terus-

terusan ujung-ujungnya ya perceraian ma situ sebabnya masih 

kurang memahami tujuan perkawinan. Tapi menurut saya 

perceraian itu adalah solusi terakhir mas, karena dari segi sosial 

juga kurang baik”.74
 

 

Menurut Bapak Heru Setiawan, perceraian karena ekonomi sekarang 

ini sudah dianggap sebagaipermasalah biasa di masyarakat, karena 

kebutuhan bagi tiap-tiap orang berbeda-beda. Keterangan diatas pada 

dasarnya menjelaskan bahwa terkadang dari pihak suami sebenarnya sudah 

memberikan nafkah namun dari pihak isteri sendiri belum menerimanya, 

begitupun sebaliknya terkadang malah istri yang bekerja memenuhi 
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kebutuhan keluarganya.Untuk mengkaji masalah ini lebih dalam, peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Haitami (Hakim PA Nganjuk), 

beliau mengatakan: 

”Selama saya menangani perkara di PAsini, dari sekian faktor 

penyebab perceraian yang paling banyak di jadikan alasan untuk 

cerai adalahfaktor ekonomi.Jadi perceraian ekonomi itu merupakan 

benturan antara kebutuhan hidup dan pendapatanya yang saat ini 

tengah terjadi dimasyarakat, akan tetapi hal itu tidak serta merta si 

suami di posisikan tempat bersalah karena bisa saja suami telah 

melakukan kewajibanya namun isterinya belum menerimanya 

dengan sepenuh hati karena isteri”.75
 

 

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di wilayah 

Pengadilan Agama Nganjuk ekonomi masih menempati urutan teratas 

sebagai penyebab terjadinya perceraian. Permasalahan tersebut 

menunjukan bahwa selama ini dimasyarakat tengah terjadi benturan antara 

pendapatan dan kebutuhan, dimana tuntutan hidupnya lebih besar 

ketimbang penghasilanya. 

Terkait masalah perceraian berlatar ekonomi ini dapat memperoleh 

titik terangnya setelah peneliti melakukan wawancara dengan bapak 

Isandar,MH, dimana beliau juga sebagai hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk dengan pemaparanya sebagai berikut : 

“Dalam keluarga pasti di temui problem-problem tertentu, seperti 

halnya karena faktor ekonomi.Dimana masalah perceraian karena 

ekonomi merupakan wujud kesulitan dalam hal keuangan dalam 

suatu keluarga.Dengan demikian.untukmenjaga keutuhan 

keluarganya, maka seorang isteri harus memperhatikan keadaan 

suaminya dalam menuntut kebutuhan. Akan tetapi jika si suami 

tersebut tidak memberikan nafkah sama sekali, maka sudah 
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sepantasnya isteri tersebut mengajukan gugatanya ke 

Pengadilan”.76
 

 

Pemaparan informan diatas menerangkan bahwa, pada prinsipnya 

menciptankan lingkungan keluarga yang harmonis merupakan dambaan 

oleh setiap insan dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana ajaran dalam 

Islam yang menghendaki perkawinanbahagia dan kekal untuk selama-

lamanya, karena hal itu lebih di cintai Allah ketimbang memilih jalan 

perceraian walaupunhalal untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap 

usaha untuk mempertahankan kelanggengan keluarga harus tetap di 

dilakukan secara bersama-sama oleh suami isteri agar kelanggengan dan 

kebahagiaan keluarga sebagai tujuan perkawinan dapat terwujudkan 

sebagaimana yang di cita-citakan olehUndang-Undang. 

2. Pemahaman Pelaku Perceraian 

Agar lebih obyektif peneliti juga mewawancarai pelaku pereceraian 

karena faktor ekonomi sebagai penyeimbang dari pemahaman tokoh 

masyarakat sebagaimana dikemukakan diatas. Mengingat bahwa 

menyandang status janda dan dudamerupakan beban mental di hadapan 

masyarakat pada umumnya. Maka untuk menjaga keprivasianya, peneliti 

menggunakan nama samaran. Terkait permasalahan perceraian ekonomi 

pelaku perceraian dari seorang Ibu yang berinisial R.A.Smemberikan 

pendapat sebagai berikut : 
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“Sebenarnya mempertahankan keluarga itu penting mas, hla tapi 

mau bagaimana lagi lo mas, saya bercerai karena sudah tidak ada 

kecocokan lagi mas, soalnya suami saya banyak menganggur tidak 

mencari-cari kerja atau apalah, terus kebutuhan keluarga semakin 

meningkat jadi pendapatan nya sangat kurang, wong malah saya itu 

kadang ngutang dulu ke tetangga masuntuk mencukupi kebutuhan 

keluarga”.
77

 

 

Dari pendapat Ibu R.A.S diatas dapat disimpulkan bahwa sebab yang 

melatar belakangi terjadinya percerain dalam keluarganya karena 

kebutuhan keluarga yang semakin banyak, dimana pendapatan suami 

tersebut masih di bawah standart(berkurang) karena tidak bekerja atau 

banyak menganggur.Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 

bapak SB, pelaku perceraian karena faktor ekonomi dari Desa Rejoso: 

“Ingkang sae niku nggeh damel keluarga ingkang kekal. Nggeh 

ngeten lo mas kulo cerai niku karenten bojo kulo niku katah 

penyuwunan mas, nopo maleh kulo namung nyambut damel tani 

nggeh sak kasil-kasile nggeh niku pendapatan kulo mas, wong kulo 

niku namung tiang dusun kemawon mas. Dados e nggeh saking hasil 

niku wau pengasilan kulo kagem keluargo kulo mas.Sejatose cerai 

niku mboten remen mas, tapi Nggeh pripun maleh niku langkung sae 

maleh mas timbang kulo padu kemawon”78
 

 

Pelaku diatas mengemukakan bahwa mempertahankan keluarga itu 

sangat penting, namun yang memicu terjadinya perceraian dikarenakan 

isterinya yang selalu banyak menuntut, sedang penghasilanya suaminya 

yang pas-pasan,dimana pelaku tersebut hanya bekerja sebagai 

petani.Dengan berbagai problem diatas menurutnya perceraian bukan 

perkara yang disukai, akan tetapihal itu merupakan langkah terbaik yang 
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terpaksa harus ditempuh untuk menghentikan ketegangan dalam 

keluarganya.Diwawancara berikutnya peneliti lanjutkan dengan pelaku 

yang berinisial HR, beliau menuturkan alasanya sebagai berikut : 

“saya sudah tidak cocok mas, karena kebutuhan keluarga yang 

mendesak dan penghasilan saya yang pas-pasan akhirnya orang tua 

isteri saya selalu mengata-ngatakan saya kalo saya tidak tanggung 

jawab, tidak bisa menghidupi isteri dan anak-anak saya mas, terus 

malah isteri saya ya ikut-ikutan orang tuanya sering geni-sering 

gitulah seakan tidak menghargai saya sebagai suaminya, ya 

sebenarnya saya sudah memberikan kebutuhan rumah tangga saya 

mas tapi ya gak tau mas, mungkin jalan cerai ini terbaik utuk saya 

tempuh mas”.
79

 

 

Berdasarkan pemaparan dari informan diatas, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa sebenarnya  bapakHR memang sudah berusaha secara 

maksimal dalam bekerja untuk mencukupi keluarganya, namun karena 

pekerjaanya yang tidak tetap(serabutan) banyak kebutuhan keluarga yang 

tidak terpenuhi.Menurutnya beliau sering mendapat cemoohan dari istri 

dan mertuanya yang akhirnya membuat pelaku menceraikan isterinya, 

walaupun menurutnya perceraian itu tidak baik dan menambah beban baru 

tapi pelaku tersebut tetap melakukanya.Kemudian peneliti melanjutkan 

wawancara dengan pelaku yang berinisial E.S.B, dalam wawancara 

tersebut beliau mengatakan sebagai berikut: 

“Saya bekerja hanya berpenghasilan pas-pas an mas, wong saya 

hanya bekerja serabutan, bahkan  sehari belum tentu dapat 

penghasilan yang cukup mas, istri saya terus mengeluh, akhirnya dia 

minta cerai mas,sebenarnya cerai niku perkara kurang baik mas, 
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apalagi di ketahui anak-anakdari pada tekanan batin (menderita) 

dan bertengkar terus akhirnya saya lebih memilih cerai mas”80
 

 

Menurut peneliti, alasan Bapak E.S.B. hampir sama dengan Bapak 

HR bahwa karena pekerjaanya yang tidak tetap memincu terjadinya 

perceraian. Pekerjaan yang tidak tetap menurutnya sangat sulit untuk 

mencukupi kebutuhan keluarganya ia hanya mampu memberikan nafkah 

sesuai dengan pendapatanya yang ia mampu.Karena permasalah tersebut 

isteri pak HR meminta cerai, walaupun perceraian itu tidak baik apalagi 

kondisi anak-anaknya yang masih kecil pak HR melakukan cerai 

sebagaimana permintaan dari isterinya. 

Berdasarkan pemaparan-pemaparandiatas dapat kita tarik 

kesimpulan bahwa berkaitan dengan perceraian karena faktor ekonomi, 

baik dari pandangan tokoh masyarakat maupun pelaku perceraian sendiri 

sama-sama memandang perceraian itu adalah perbuatan yang tidak baik 

dari segi Agama maupun segi sosial. Selain itu, munculnya masalah 

perceraian karena ekonomi akan berakibat kepada tidak stabilnya 

keseimbangan serta fungsi seorang suami dan isteri dalam keluarga. 

 

C. Implementasi  dan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pasal 1 dan 

34 Undang-Undang PerkawinanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Peraturan tentang perkawinan merupakan sebuah kebutuhan untuk 

menciptakan keteraturan hidup bersama dalam hal perkawinan. Keteraturan 

tersebut haruslah demi terciptanya keadilan, kedamaian, dan kebaikan 
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bersama.Peraturan pada hakikatnya adalah tatanan, petunjuk atau kaidah yang 

dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta kehidupan keluarga 

yang sejahtera. 

Salah satu fungsi masyarakat agar kehidupan manusia tetap bermartabat 

adalah dengan menyelenggarakan serta menegakan ketertiban yang 

berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar 

manusia.
81

 Dalam aturan perkawinan Untuk mewujudkan kehidupan keluarga 

yang bahagiadi dalam Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 telah di atur secara gamblang dan jelas bahwa dalam keluarga 

diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan melaksanakan 

kewajiban suami istri secara seimbang. 

Terkait dengan berlakunya hukum tersebut, pelaksanaanya di masyarakat 

perlu diperhatikan secara serius oleh pihak terkait, berikut jawaban tokoh 

masyarakat dan pelaku perceraian mengenai permasalahan diatas : 

1. Menurut Tokoh Masyarakat 

Terkait dengan Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, berikut ini jawaban dari bapak H. Barokah (Modin Desa Rejoso): 

“Dalam UU Perkawinan memang sudah jelas diatur tentang tujuan-

tujuan perkawinan, seperti bunyi Pasal 1, bahwa perkawinan 

sebagai ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan, namun yang 

terjadi di masyarakat sini (Rejoso), rata-rata yang bercerai itu 

sedikit banyak paham tentang tujuan perkawinan dan masih kurang 

memahami tentang kewajiban-kewajibanya mas. Dalam hal ini kami 
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selaku modin hanya mensosialisasikan sebatas lewat SUSCATIN 

(kursus calon pengantin) saja mas karena sementara ya bisa 

dilakukan hanya dengan cara demikianmas ”.
82

 

Dalam masalah sosialisasi khususnya Pasal 1 dan Pasal 34 diatas, 

beliau memberikan pernyataanya sebagai berikut : 

 

“Saya tidak mungkin mas melakukan sosialisasi langsung ke tiap-

tiap dusun atau desa, karena untuk melakukan ituselain 

membutuhkan biaya juga memerlukan waktu yang cukup banyakdan 

butuh fasilitas yang memadai, apalagi lokasinya jauh dari kota pasti 

sangat sulit untuk melakukan itu, kecuali pemerintah membuat 

program per desa untuk melakukan tadi mas.
83

 

 

Peneliti mengambil kesimpulan dari pendapat bapak modin diatas, 

sebenarnya di masyarakat Rejoso orang yang melakukan perceraian rata-

rata karena ketidak pahamanya terhadap kewajiban-kewajiban yang 

seharusnya dilakukan oleh suami isteri seperti yang tertuang dalam Pasal 

34 Undang-Undang Perkawinan, namun secara sikap ia telah mengetahui 

tentang tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam aturan 

diatas.Dalam bagian ini beliau juga menambahkan bahwa usaha sosialisasi 

terkait aturan diatas sementara ini hanya dilakukan saat kegiatan 

SUSCATIN (kursus calon pengantin) saja. Selain itu, menurut Bapak 

Barokah diatas menerangkan bahwa usaha untuk mensosialisasikan Pasal 

diatas mengalami kendala seperti pembiayaan dan waktu yang cukup 

banyak yang secara tidak langsung meninggalkan aktivitas untuk mencari 

rejeki untuk keluarganya.Salah satu harapan yang dirasa sangat efektif 

pemerintah membuat semacam program untuk mensosialisasikan aturan 

diatas sesuai desa masing-masing. 
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Peneliti meneruskan wawancara dengan bapak Heru Setiawan 

(Lurah Kauman), beliau menuturkan: 

“Terkait penerapan atau pelaksanaan dari Pasal tersebut memang 
sulit mas, kultur masyarakat sangat mempengaruhi, jadi soal 

pelaksanaan pasal 1 dan Pasal 34 sangat kurang.Agar Pasal 

tersebut dapat di mengerti masyarakat paling tidak ada suatu usaha 

seperti melakukan penyuluhan hukumharus dilakukan oleh 

pemerintah mas”.84
 

 

Menurut bapak Heru diatas, dapat kita pahami bahwa pelaksanaan 

terkait Pasal 1 dan Pasal 34 masih sangat kurang, hal ini dihambat 

berbagai kultur yang berbeda-beda serta minimnya usaha sosialisasi oleh 

pihakterkait. Menurut beliau sudah seharusnya pemerintah mengadakan 

kegiatan semacam penyuluhan hukum demi dipahaminya hukum oleh 

masyarakat, khususnya bagi kalangan awam. 

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan bapak 

Haitami (Hakim PA Nganjuk), beliau menuturkan: 

“Kalau ditanya soal penerapan atau implementasi dari Pasal 1 dan 

34 saya sendiri kurang tau mas, karena saya disini berposisi sebagai 

hakim jadi tidak terjun langsung di masyarakat, tapi setahu saya 

selama menjadi hakim dan memutus perkara perceraian, saya 

melihat memang mereka yang bercerai rata-rata tumpang tindih 

dalam hal kewajiban rumah tangga, artinya saya menyimpulkan 

apabila masyarakat telah memahami dan mematuhi aturan yang ada 

yakni Pasal 1 dan Pasal 34 hal itu akan mengurangi angka 

perceraian di Pengadilan sini mas, terlepas dari itu kurangnya 

sosialisasi juga akanmengakibatkan ketidak pahaman masyarakat, 

untuk itu pemerintah harus melakukan sosialisasi seperti seminar 

dan penyuluhan hukum mas”.
85
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Pendapat bapak Haitami diatas soal sosialisasi terkait pasal tersebut 

tidak banyak mengetahuinya, karena posisinya sebagai hakim yang tidak 

bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kewenanganyapun sudah 

berbeda.Akan tetapi beliau memberikan gambaran bahwa terjadinya 

tumpang tindih dan ketidak seimbangan dalam pelaksanaan hak dan 

kewajibanya, dapat kita prediksi bahwa selama ini di masyarakat kurang 

memahami bahkan belum mengetahui terkait dengan aturan 

tersebut.Terakhir beliau menegaskan bahwa keadaan seperti ini 

pemerintah harus sadar dan melakukan semacam kegiatan pensosialisasian 

sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Heru diatas. 

Diteruskan oleh Bapak Isnandar,MH. (Hakim PA Nganjuk) bahwa: 

“Sosialisasi hukum itu penting mas, sebenarnya ini bukan wilayah 
saya mas, tapi setahu saya saat saya melakukan pemeriksaan dalam 

persidangan di PA sini saya merasakanbahwa para pelaku tersebut 

rata-rata kurang paham tentang aturan (Pasal 1 dan Pasal 34) 

tersebut  akibat, nah itu mungkin bisa disebabkan karena kurangnya 

pensosialisasianya di masyarakat mas.”86
 

 

Pendapat Bapak Isnandar,MH. Pada intinya hampir samadengan pak 

haitami,dimana kurangnya pensosialisasian aturan hukum di masyarakat 

akan mengakibatkan ketidak pahaman masyarakat terhadap hukum yang 

ada. Untuk itu sosialisasi itu merupakan kegiatan penting yang perlu 

dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan. 

Berdasarkan dari pemaparan keempat narasumber diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa keempat narasumber diatas memandang tentang 
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penerapan atau implementasi pasal 1 dan 34 Undang-Undang perkawinan 

tersebut masih bersifat formalitas dilaksanakan saat pra nikah saja.Dari 

uraian tersebut terlihat bahwamasyarakat cenderung melakukan 

sepengetahuanya dan kurang memahami sakralnya suatu perkawinan serta 

kewajiban-kewajiban yang ada dalam perkawinan tersebut.Artinya 

masalah sosialisasi tersebut masih kurang mengena untuk mengatur sikap 

dan perilaku seseorang dimasyarakat. 

2. Pemahaman Pelaku Perceraian 

Untuk mengetahui sejauh mana aturan tersebut diketahui oleh 

masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan para pelaku agar 

memperoleh data lebih akurat.Berikut jawaban dari Pelaku Perceraian 

karena faktor ekonomi, olehIbu R.A.S mengatakan: 

“Wah saya kurang paham mas, apa isi Pasal 1 dan 34 UU 

Perkawinan, tapi yang saya paham bahwa kewajiban suami 

menafkahi istri dan mendidiknya mas, Soalnya saya dulu hanya 

mengikuti pembinaan dari pak modin pas akad nikah, jadi maaf mas 

saya tidak tahu”.
87

 

 

Pendapat IbuR.A.S diatas, sebenarnya tidak mengetahui tentang 

kedua Pasal yang dimaksudkan oleh peneliti.Tapi berdasarkan pengalaman 

dan pandangan pribadinya beliau merasa punya kewajiban untuk 

mencukupi kebutuhan keluarganya dan mebahagiakan anak 

isterinya.Kemudian peneliti meneruskan wawancara kepada SB, beliau 

mengatakan sebagai berikut: 
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“Ngapunten mas soal Pasal niku kulo mboten ngertos, sak ngertos 

kulo nikah niku damel gegriyan engkang leres ugi maringi nafkah 

sesaget kulo mas. Nggeh ngapunten dereng wonten ingkang maringi 

pangertosan mekaten mas, nggeh naminipun tiang dusun mas.
88

 

 

Jika kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia maksud informan 

tersebut adalah sebagai berikut Maaf mas soal kedua Pasal tersebut belum 

paham, tapi kalau setahu saya perkawinan itu ya untuk membentuk 

keluarga yang baik dan bahagia, serta memberikan kewajiban dengan 

semampunya.paham kalau kewajiban suami bekerja dan menafkahi istri 

serta keluarga mas. 

Pendapat Bapak SB tersebut, kurang lebih hampir sama dengan apa 

yang dikatakan oleh R.A.S diatas, bahwa kewajiban-kewajiban suami 

yang dijelaskan secara pengetahuan pribadinya walaupun belum 

mengetahui ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 dan 34 

Undang-Undang Perkawinan.Kemudian peneliti melanjutkan wawancara 

dengan HR, beliau menuturkan: 

“Saya tidak paham kedua Pasal tersebut.Ya kalau menurut saya 

perkawinan itu saling melengkapi mas, dan kalau masalah 

kewajiban saya ya seperti memberikan 

makan,rumah,menyekolahkan anak-anak mas.
89

 

 

Keterangan dari Bapak HR  sebagaimana diuraikan diatas, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa pada realitanyainforman tersebut tidak 

mengetahui secara pasti aturan yang peneliti paparkan. Beliau hanya 

melakukan sebagaimana layaknya seorang suami, dimana pada umumnya 
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seorang laki-laki itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah 

untuk keluarganya. 

Kemudian di wawancara terakhir, peneliti lakukan dengan bapak 

E.S.B dengan keteranganya sebagai berikut : 

“Tugas saya dalam keluarga mengasih nafkah agar keluarga saya 

tetap baik, namun kalau masalah aturan yang mas katakana tersebut 

saya belum mengetahuinya. Ya karena tidak ada yang ngasih tahu lo 

mas.”90
 

 

Secara aturan bapak E.S.B diatas juga belum mengetahuinya, akan 

tetapi secara pribadi ia telah melakukan kewajibanya karena nalurinya 

sebagaimana layaknya seorang manusia.  

Dari hasil wawancara sebagaimana terurai diatas, dapat kita 

simpulkan bahwa kurangnya sosialisai mengenai suatu aturan akan 

berimplikasi kepada ketidak pahamnya masyarakat terhadap makna 

hukum yang sesungguhnya, sehingga hukum tersebut belum menyentuh 

perikau seseorang dalam bersikap dan bertindak. 

Pembahasan ini selanjutnya akandianalisis pada BAB IV 

menggunakan teori sosiologi hukum sebagai metode kajianya.Dengan 

langakah demikian maka antara fakta yang terungkap di lapangan dengan 

hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan akan ditemukan 

suatu kesinergian.  
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BAB IV 

ANALISA KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM TERHADAP PASAL 

1 DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI 

PENGADILAN AGAMA NGANJUK 

 

A. Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Nganjuk Dalam 

Melaksanakan Pasal 1 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

 

Perkawinan pada hakikatnya bukansekedar pemenuhan kebutuhan 

biologis semata, melainkan bentuk usaha untuk menciptakan keluarga yang 

harmonis serta kesiapan terhadap tuntutan hidup setelahnya. Keharmonisan 

dan kebahagiaan dalam rumah tanggaharus mengacu pada prinsip perkawinan 

yang dibangun atasdasar ikatan lahir batin dengan saling menunaikan segala 

hak dan kewajibanya sebagai seorang suami-isteri secara seimbang.Sehingga 

tujuan perkawinan yangdi cita-citakan dalam bunyi Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dapat terlaksana dalam kenyataanya di masyarakat. 

Melihat pentingnya keluarga sebagai unsur terkecil masyarakat, maka 

hukum perkawinan menghendaki adanya niat dan kesungguhan bagi setiap 

orang untuksaling menunaikansegalahakdankewajibannya demi terwujudnya 

kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan keabadian. 

Sehinggaperkawinantersebutsejalandenganasasperkawinan yang dimaksud 

dalamperundang-undangan.
91

Berdasarkanfaktayang penelitiuraikan dalam 

bab III, di wilayah Pengadilan Agama Nganjukterlihat masihsangat banyak 
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terjadi pasangan keluarga yang mengalami kegagalan untuk mewujudkan 

kehidupan keluaga yang abadi. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai 

permasalahan yang memicu adanya perceraian, salah satu faktor yang paling 

dominan penyebabnya adalah masalah perekonomian.Kemudian sebab lainya 

adalah banyaknya anak yang melakukan nikah di usia dini, dimana anak yang 

menikah di usia dini secara kemapuan kerja masih kurang, sehingga ketika 

terjadi permasalahan atau kesulitan keluarga masih banyak menggantungkan 

kepada orang tuanya.  

Perceraian berlatar belakang ekonomi merupakan benturan antara 

pendapatan dan kebutuhan hidupnya. kenyataan dari berbagai faktor tersebut 

dapat mengakibatkan fungsi laten seorang suami istri tidak dapat berperan 

secara seimbang. Disfungsional keluarga sebagaimana terurai diatas 

dikarenakan paham kesadaran hukum masyarakat belum mampu dijiwai 

dalam tatakelakuan bermasyarakat.Problematik hukum tersebut dapat kita 

cermati dari keteranganBapak HBarokah (selaku modin Rejoso) dan Bapak 

Haitami,SH,MH (selaku hakim Pengadilan Agama Nganjuk), beliau sama-

sama menjelaskan bahwa kemelut keluarga yang berujung pada perceraian 

lebih banyak disebabkan dengan masalah perekonomian, selain itu juga 

dikarenakan banyaknya  masyarakat yang dulu menikah dibawah umur. 

Dimana anak yang menikah dibawah umur dilihat dari segi kemampuan kerja 

masih sangat kurang, sehingga saat terjadi permasalahan atau kebutuhan 

mendesak masih menggantungkan kepada orang tuanya.  



78 

 

 

 

Sebagai upaya untuk menggapai kebaikan dan kebahagiaan dalam 

berumah tangga salah satu faktor penting yang tidak bisa ditinggalkan adalah 

persoalan materi. Oleh karenanyasetiap orang yang menikah hendaknya telah 

memiliki kemampuan dalam hal ekonomi,khusunya bagi laki-laki. Selain itu 

bagi seorang isteri dalam meminta nafkah hendaknya juga memperhatikan 

batas kemampuan suaminya, karena walaupun meminta haknya itu 

dibolehkantapi jika istri meminta tuntutanya terlalu besar dan diluar batas 

kemampuan suaminya hanya akan menimbulkan permasalahan dan tekanan 

batin bagi suaminya yang jika berterus-terusan akan berujung pada 

kegoncangan keluarga.Berkenaankesiapan materi (ekonomi) tidaklah harus 

dipersepsikan sebagai menumpuknya harta dalam bilangan yang cukup 

banyak, bukan pula ia harus sudah memiliki berbagai macam kelengkapan 

hidup seperti rumah sendiri, mobil, sepeda motor, dan lain sabagainya, 

melainkan kesanggupan untukmemenuhi hak dan kewajiban sebatas 

kemampuan dengan pekerjaan yang ia punya.
92

 

Disamping itu,  bagi seorang isteri hendaknya juga selalu 

mengusahakan untuk memiliki kebiasaan hidup yang rajin, rapi,mengerti 

kondisi suami dan teratur dalam mengurus keluarganya demi menunjang 

tercapainya sebuah keluarga yang bahagia.
93

Karena masalah perekonomian 

merupakan wujud kesulitan dalam hal keuanganyang harus senantiasa 
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dirundingkan guna mencapai solusi yang baik sebagaimana yang di 

kemukakan oleh Bapak Isnandar, SH.
94

 

Agar permasalah ekonomi tidak menjadi permasalahan yang berlarut 

dalam sebuah keluarga, peneliti berpendapat bahwa bagi seseorang yang akan 

menikah khususnya bagi laki-laki hendaknya ia memiliki kemauan untuk 

bekerja (etos kerja tinggi) dan kemauan untuk menanggung istri dan anak-

anaknya yang menjadi kewajibanya.Mengingat perkawinan adalah proses 

integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama dengan berbagai latar 

belakang sosial-budaya, keinginan, serta kebutuhan yang berbeda-beda, maka 

proses pertukaran hak dan kewajiban serta berbagai permasalahan lain yang 

tengah dihadapi dalam sebuah keluarga harus senantiasa dirundingkan dan 

disepakati bersama hingga mencapai titik akhir yang solutif. Dengan 

demikian  pelaksanaanhak dan kewajiban antara suami isteri dapat berjalan 

secara seimbang dan beriringan. 

Perbedaanpendapatantarmanusia (suamiisteri) merupakankehendakalam 

yang tidakbisadipungkiri, akantetapisebenarnyabagiseorangsuamiistri yang 

memutuskanberceraikarenaadanyaperbedaan-perbedaan yang timbul 

berartiiatelahmengambilkeputusan yang tergesa-gesa. Olehkarenaitulah, 

sebenarnyaperceraianitubukanlahsuatukeputusan yang optimal, solutif, 

danantisipatifmelainkansuatusikapyang 

mengambilbebanbaru.
95

Munculnyaperkaraperceraian,menunjukan bagaimana 

hukum menyesuaikan dengan fakta kehidupan masyarakatnya. Budaya 
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perkawinan yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak 

terlepas dari keterlibatan Negara mengatur hukum dan kebiasaan dalam 

pergaulan masyarakat, sehingga aturan tersebut dapat dipatuhi dan 

dilaksanakan tanpa adanya unsur pemaksaan. 

Pada dasarnya kepatuhan hukum itu tidak bisa lepas dari kesadaran 

hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah kepatuhan terhadap hukum, 

pernyataan ketaatan hukum tersebut harus disandingkan sebagai sebab dan 

akibat dari kesadaran dan ketaatan 

hukum.
96

Jikadilihatsecaracermatdanmendalamsebenarnya 

parapelakuperceraian 

tersebutkebanyakantelahmenjalankankewajibanyadanmenyadaribahwapercerai

anituperkaratidaketisdilihatdarinormasosialmaupun Agama, 

artinyasecaratidaklangsungparapelakutersebuttelahberbuatsesuai dengan 

maknahukum, hanyasajamerekatidakmengetahuisecarapastiaturantersebut. 

Dalamkajiansosiologihukumterdapat beberapaindikator yang dapat 

digunakan melihat sejauh mana kesadaranya masyarakat terhadap 

hukum,antara lain: 

1) Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-

perilaku tertentu  diatur oleh hukum, yakni hukum tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Secara abstrak (kontekstual) para pelaku perceraian karena ekonomi 

tersebut telah mengetahui bahwa mempertahankan kelanggengan 
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keluarga itu sangat penting, para pelaku juga melaksanakan kewajibanya 

sebagi suami isteri. Dengan demikian dapat kita menyimpulkan bahwa 

walaupun secara tekstual tidak mengetahui aturanyatetapi pada 

prakteknya para pelaku tersebut terlihat adanya usaha untuk mewujudkan 

keluarga yang kekal, dimana suami dengan kemampuanya berusaha 

menunaikan segala kewajibanyadan juga tidak menyenangi adanya 

perceraian. 

2) Pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama 

dari segi isinya. 

Melihatfaktadilapanganterkaitmasalahperceraianparapelaku walaupun 

masih mendasarkan diri pada keyakinan Agamanya, mereka 

telahmengetahuibahwa perceraian tidakbaik dan tidak etis 

untukdilakukan. Selain perkara tersebut dibenci Allah, dengan perceraian 

berarti iaakan 

menanggungbebansosialseperticemoohanmasyarakatdengan status 

jandaataupundudanya. Dari 

pemaparantersebutdapatkitapahamibahwasecarasekilas  

parapelakutersebuttelahmengertikandungandariaturankhususnyaPasal 1 

danPasal 34 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974. 

3) Sikap hukum, artinya seseorang tersebut mempunyai kecenderungan 

untukmengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 
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Berdasarkanpenelitian yang penelitilakukan, di 

perolehpengetahuanbahwasebenarnyaparapelakutelahmelakukankewajiba

nyasebagaisuamiisteri, 

namunkarenaberbagaibenturandanketidakseimbangandalammenjalankanf

ungsinyasebagai unsurkeluarga, 

makaparapelakumenilaijikaperkawinantetapdilangsungkanadakekhawatir

anpenderitaanyang berlarut-larut. Walaupun perceraian sebenarnya akan 

menanggung beban baru, tetapi perceraian tersebut dianggap solusi 

walaupun secara pribadinya tidak menyukai hal ini. 

4) Perilaku Hukum (behavor), yakni dimana seseorang berperilaku sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

Jikakitalihatfakta yang termuatdalambab 

IIIketikaketegangandalamkeluargamemuncakkarenatidakberfungsinyasal

ahsatukeluarga, makapilihan yang 

iaambiladalahjalanperceraianyaknimengajukangugatankepengadilansete

mpatdanmendalilkankeinginanya di mukapersidangan, halinitelah 

sesuaidenganaturanmain pada Pasal 39 Undang-Undang-

PerkawinanNomor 1 Tahun 1974. 

Dengandemikiandapatkitapahamibahwaparapelakutersebuttelahberperila

ku dan bersikapsesuaidenganperaturan yang ada,  artinya 

parapelakutersebuttelahmenggunakanhak hukumnya secara baik, 

sehinggaperceraian yang dilakukantidakterjadikesewenang-wenangan. 
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Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui tingkat 

kesadarandankepatuhanparapelakudiatas dapat di analisadengan tiga jenis 

ketaatan hukum untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat itu 

patuh dan taat terhadap hukum. Yaitu: 

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati 

suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi.  

Melihat fakta-fakta dalam masyarakat di wilayah Pengadilan 

Agama Nganjuk, sebenarnya para pelaku memiliki kemauan besar 

untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang kekal, namun karena 

berbagai problem para pelaku tersebut memutuskan untuk bercerai 

dengan berbagai pertimbanganya. Disamping itu, para pelaku 

perceraiansebenarnya memiliki rasatakut dan malu apabila 

mendapatkankan status janda atau duda yang disandangnya, karena 

hal itu akan mengundang cemoohan dan labeling tidak baik dari 

masyarakat setempat. 

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati 

suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak 

lain menjadi rusak. 

Walaupun dalam kenyataanya peran dan fungsi keluarga di 

wilayah Pengadilan Agama Nganjuk dewasa ini banyak yang mulai 

memudar. Namun sebenarnya para pelaku tersebut tidak ingin 

pendapat-pendapat serta himbauan dari tokoh masyarakat di saat 
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menikah dulu (nasihat saat suscatin), karena pada intinya mereka 

takut hubungan baiknya akan menjadi rusak.  

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati 

suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai 

dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. 

Melihat permasalahan yang terjadi dilapangan, para pelaku 

tersebut tidak menaati peraturan karena menurutnya aturan tersebut 

belum sesuai nilai instrinsik yang dianutnya.Hal ini terlihat ketika 

keluarga mengalami kesulitan ekonomi, maka munculah sikap 

seseorang tersebut memilih tidak mentati dan memimih jalan 

perceraian sebagai langkah penyelesaianya. 

Berdasarkan analisa diatas, maka kesadaran hukum masyarakat 

terhadap Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

termasuk jenis kesadaran hukum yang bersifat  Identification, Hal ini dilihat 

dari  adanya perasaan takut oleh para pelaku dengan tokoh masyarakat yang 

disegani menjadi rusak. 

 

B. Kepatuhan Hukum Terhadap Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Tingginya Perkara Di Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

Setiap aturan dibuat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan 

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya setiap masyarakat 

harus mendukung terhadap peraturan yang mengakomodasi kepentinganya 



85 

 

 

 

dengan penuh kesadaran. Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada 

diri warga masyarakat sebagai penentu sahnya suatu kaidah hukum positif 

yang intinya tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas 

dasar kesadaran hukumnya. Disamping itu agar setiap aturan yang dibuat oleh 

pemerintah dapat menyentuh perasaan sekaligus mengatur sikap subyek 

hukum, maka program sosialisasi merupakan media paling strategis dan 

efisien guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai makna 

hukum yang sebenarnya. 

Hakikat hukummemangbersifat universal, 

akansulitdipahamimasyarakatjikadariparapencetusataupundaripihak yang 

lebihmemahamitidaklangsungterjununtukmemahamkanmasyarakatkalanganba

wah. 

Perandanfungsiaparaturpemerintahharussinkrondanselarasdenganmasyarakatu

ntukmelakukankontrolsosial agar terciptakondisimasyarakat yang 

nyamandantentram. Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada 

masyarakat, maka usaha yang mengarah pada implementasi perlu 

dimaksimalkan pada tingkat pensosialisasianya, karena untuk mengetahui 

berhasil tidaknya suatu Undang-Undang di masyarakat apakah aturan tersebut 

dilaksanakan oleh masyarakat atau tidak. 

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan permulaan bagi dua 

insan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bertujuan untuk 

membentuk keluarga bahagia untuk selamanya. tujuan perkawinan 

sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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harus di dukung dengan penyeimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban 

sebagaimana termuat dalam Pasal 34. Hasil penelitian yang peneliti uraikan 

dalam bab III, menunjukan bahwa tingginya angka perceraian di Pengadian 

Agama Nganjuk dikarenakan hampir mayoritas para pelaku rasa kepatuhan 

hukum terkait kedua Pasal diatas masih kurang. Pernyataan ini sebagaimana 

yang di ungkapkan oleh pelaku R.A.S dan SB yang mengatakan bahwa pada 

dasarnya mereka mengetahui sebenarnya mempertahankan keluarga itu 

penting,akan tetapi karena pertengkaran yang disebabkan dengan alasan 

ekonomi maka keluarga tersebut mengalami disfungsional.
97

 

Terjadinya kegagalan dalam membentuk keluarga yang kekal  oleh para 

pelaku diatas dikarenakan  adanya rasa ketidak patuhan terhadap aturan yang 

ada, sehingga dalam melaksanakan hak dan kewajibanya tidak dapat sejalan 

secara dengan seimbang. Pernyataan tersebut sesuai dengan pemaparan Bapak 

Haitami yang menegaskan bahwa apabila masyarakat telah mengerti dan 

melaksanakan pentingnya mempertahankan keluarga dan didukung dengan 

penyeimbangan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal 1 

dan Pasal 34, maka akan berpengaruh pada terkuranginya angka perceraian 

yang diajukan ke Pengadilan. 

                                                           
97

Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa munculnya perceraian  tersebut 

dikarenakan adanya indikasi ketidak patuhan para pelaku terhadap Pasal 1 dan Pasal 34 UU. No 1 

Tahun 1974.  Lihat transkip wawancara dengan kode 08/03-W/23-V1/2015, 09/03-W/23-VI/2015. 
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Ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan tersebut dikarenakan usaha 

pensosialisasianya masih sangat kurang, yakni terkait Pasal 1 dan Pasal 34 di 

masyarakat Nganjuk belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini terlihat dari 

dari sikap para pelaku yang belum banyak melaksanakan aturan main kedua 

Pasal diatas. Ketidak efektifan kedua Pasal tersebut karena usaha untuk 

mensosialisasikan masih terbatas pada saat kursus calon pengantin (suscatin) 

di KUA saja. Dimana untuk melakukan sosialisasi disamping waktu dan 

wilayah yang begitu luas, juga tidak semua penegak hukum secara sukarela 

bersedia melakukanya tanpa adanya fasilitas maupun sarana-prasarana yang 

mencukupi. 

Dilematishukum yang penelitipaparkandiatassangatsesuaijika di 

kajimelaluibeberapapendekatansebagaitolokukurkefektifanperundnag-

undangan, sebagaimana yang digagasoleh Prof. Soerjono Soekanto yang 

menentukan lima faktorpenentukeefektifansuatuhukumdimasyarakat, yaitu: 

1) Faktorhukumnyaitusendiri. 

Berdasarkanpenelitian yang penelitilakukan, intidaripermasalahan 

yang sebenarnyatidakterletakpadaaturan yang telahada, 

karenajikadilihatdari faktanya 

semuapelakutersebuttelahbersikapsesuaidenganhukum, 

hanyasajakepastianataubunyiPasal yang 

penelitimaksudparapelakusamasekalitidakmengetahuinya. Jadi secara 

aturan tidak terjadi permasalahan. 

2) Faktorpenegakhukumnya. 
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Sebagaimana yang 

penilitisampaikansebelumnyabahwadalamhalperkawinanaparatpenegakhuk

umnyabisadilakukanolehparamodin, pegawi KUA, 

dantokohmasyarakatsetempat yang telahmengetahuinya. Usaha 

sosialisasisebenarnyatelahdilaukan,akantetapimasihsangatterbatas,karenau

ntukmelakukanitudisampingwaktudantempat yang jauh, 

tidaksemuapenegakhukumbersediamelakukan program sosialisasi karena 

untuk melakukanya membutuhkan fasilitas dan sarana-prasarana yang 

memadai. 

Dengandemikianterindikasibahwatidakpahamnyaparapelakuperceraianterh

adap aturan yang ada karenakurangnya program sosialisasi yang dilakukan 

oleh pihak terkait. 

3) Faktorfasilitas yang mendorongpelaksanaanhukum 

Sebagaimana yang 

penitiuraikansebelumnyabahwaparapenegakhukummasihmengeluhkanfasil

itassebagaisaranapensosialisasianya.KarenawilayahNganjuksangatluasmak

afasilitasinimenjadikendala, sepertibiaya, saranatransportasidanlainya. 

Dengan kurangnya fasilitas yang memadai maka usaha pensosialisasian 

juga menjadi terhambat. 

4) Faktormasyarakatnyaitusendiri. 

Jika kitalihatdarihasilwawancara yang penelitilakukan, 

parapelakucenderungapatisdanmelakukansesuaidengantingkatpengetahuan

sendiri-sendiri.halinidapatdilihatdarijawabanya yang 
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hampirsemuamengatakantidakmengetahuitentangaturan hukum yang 

peneliti maksud, akantetapipadarealitanyatelahmelakukanketentuan yang 

ada dengan cara yang berbeda-beda seuai tingkat pengalaman dan tingkat 

keyakinanya terhadap Agama. 

Dari pemaparandiatasdapat diambil kesimpulan bahwadi 

masyarakatNganjukaturanperkawinantersebutbelumberlakusecaraefektif, 

karenadisebabkanolehbeberapafaktor yang 

belumberfungsisecaramaksimalyaknifaktor 

penegakhukumdanfasilitaspendorongpelaksanaanhukum.oleh karenaya agar 

pelaksanaan hukum berjalan secara efektif keempat faktor diatas harus 

berjalan secara seimbang. Hal ini sudah semestinya menjadi fokus dan agenda 

tersendiri bagi pemerintah untuk mengentaskan permasalahan yang ada. 

Dengan demikian segala aturan hukum khusunya hukum perkawinan yang telah 

menjadi prolegnasakantercapaimaknahukum yang sebenarnya. 

Analisa diatas dapat diambil pengetahuan bahwa, apabila 

masyarakatnya memiliki rasa kepatuhan yang tinggi terhadap pasal 1 dan 

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkara perceraian 

khususnya perceraian berlatar belakang ekonomi akan dapat terkurangi dan 

pembentukan keluarga yang kekal dapat tercapai. Disamping itu agar aturan 

tersebut dapat menyentuh perilaku masyarakat secara menyeluruh perlu di 

tingkatkan program pensosialisasian aturan tersebut di tengah-tengah 

masyarakat, karena sejauh ini ada beberapa faktor yang belum berjalan efektif 
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yakni faktor penegak hukum dan faktor fasilitas atau sarana prasarana penegak 

hukum.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup dan uraian - uraian yang penulis buat secara panjang 

lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam Bab 

terakhir ini penulis akan memberikankesimpulan dan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkanteoridan data yang 

penulistemukansebagaimanatelahdibahaspadabab II dan III dapatdiambil 

kesimpulan bahwa, 

perceraianberlatarbelakangekonomimerupakanbenturanantara pendapatan 

dan kebutuhan dalamkeluarganya. Olehkarenaitu, setiappersoalan yang 

tengah dihadapi dalamsebuah keluarga 

hendaknyasenantiasaselaludirundingkandandisepakatibersamagunauntukm

encapaipenyelesaian yang solutif. Dengan demikian  pelaksanaan hak dan 

kewajiban antara suami isteri dapat berjalan secara seimbang dan 

beriringan. Selanjutnya terkait masalah kesadaran dan kepatuhan hukum 

oleh para pelaku perceraian dengan latar belakang ekonomi jika dilihat 

dari kajian sosiologi hukum termasuk ketaatan yang bersifat identification, 

karena pada intinya para pelaku tersebut takut 

apabilahubunganbaiknyadenganseseorang yang 

diseganimenjadirusakakibatperceraian.  
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2. Apabiladilihatdarisebabakibatnya, 

jikakesadarandanketaatanhukumolehmasyarakattinggimakaperceraianakan

semakinberkurang. Disampingitu, dalam prakteknya dilapangan terkait 

aturan Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan di wilayah Pengadilan Agama Nganjukbelum berlaku secara 

efektif, karena disebabkan oleh beberapa faktor yang belum berfungsi 

secara maksimal yakni faktor penegak hukum dan fasilitas pendorong 

pelaksanaan hukum. Hal ini mengakibatkan tidak di mengerti dan di 

pahaminya isi dari kandungan hukum yang sebenarnya. Oleh karenaya 

agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara efektif keempat faktor 

diatas harus berjalan secara seimbang. Dengan 

bersandarpadapokokpermasalahan yang ada, makaprogram sosialisasi 

terkait peraturan perkawinan sudah semestinyamenjadiagenda tersendiri 

bagi pemerintah untuk mengentaskan permasalahan yang ada. 

Dengandemikiansegalaaturanhukumkhusunyahukumperkawinan yang 

telahmenjadiprolegnasakantercapaimaknahukum yang sebenarnya. 

B. Saran 

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan 

yang adamaka penulis memberikan sedikit  saran kapada penulis sendiri 

khususnya dan para remaja serta para pelaku perceraian berlatar belakang 

ekonomi pada umumnya, yakni : 
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1) BagiPara PelakudanMasyarakatPadaUmumnya 

Diharapkan bagi pelaku dan masyarakat pada umumyadapat 

mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penelitian ini, dan bagi 

remaja yang akan menikah hendaknya telah memiliki kemauan untuk 

menanggung dan kemauan bekerja agar perekonomian tidak lagi 

menjadi sumber permasalahan dalam keluarga. Selain itu bagi suami istri 

dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga, sikap saling mengerti 

dan memahami hendaknya dikedepankan sehingga keseimbangan dalam 

keluarga akan tercapai. 

2) PemerintahdanPenegakHukum 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur bagi para penegak 

hukum maupun bahkan tokoh masyarakat yang terkait, bahwa 

implementasi Undang-Undang perkawinan belum efisien, sehingga 

usaha untuk mesosialisasikan hendaknya tetap dilaksanakan secara 

berkelanjutan oleh para penegak hukum maupun tokoh masyarakat yang 

terkait agar hukum yangdi cita-citakan tidak terhalang oleh sekat ketidak 

pahaman terhadap substansi hukum. Dengandemikiandapat membantu 

memperkecil angka perceraiandanakandipahamimaknahukum yang 

sesungguhnyaolehmasyarakat. 
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