
 

1 

PEREMPUAN DAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO (PERSPEKTIF GENDER) 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

MUHAMMAD KHOIRUL ANAM 

NIM 210113055 

 

Pembimbing: 

ISNATIN ULFAH, M.H.I 

NIP. 197407142005012003 

 

 

 

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH 

FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2018 



2 

 

 

ABSTRAK 

 

ANAM, MUHAMMAD KHOIRUL. Perempuan dan Gugat Cerai di 

Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Gender). Skripsi, Jurusan 

Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Isnatin Ulfah, M. HI. 

 

Kata Kunci: Perempuan, Gugat Cerai, Gender. 

 

Dalam setiap rumah tangga menginginkan sakinah, mawadah, dan rahmah, 

namun keinginan tersebut sangat sulit diwujudkan karena banyak permasalahan 

yang terjadi. Maraknya kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo membuat 

keprihatian banyak pihak, khususnya gugat cerai yang selalu mendominasi 

tingginya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Hal itu terjadi 

karena seorang isteri tidak lagi menjadi ibu rumah tangga saja tetapi juga menjadi 

tulang punggung keluarga, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya 

diskriminasi ataupun beban ganda. Justru dari kesetaraan gender tersebut para 

wanita karir atau yang mempunyai peran lebih dalam keluarga menyalahgunakan 

hak yang diberikan oleh suami kepada isteri dan begitu pula suami menyalah 

gunakan kepercayaan dari isterinya. Demikian itu seharusnya tidak terjadi karena 

jika pemahaman gender itu tepat maka seharusnya menciptakan rumah tangga 

yang baik dan saling membantu untuk memenuhi kekurangan banyak hal dalam 

rumah tangga dan bukan sebaliknya.  

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui faktor yang menjadi alasan perempuan melakukan 

gugat cerai tentang keputusan gugat cerai di Pengadilan  Agama Ponorogo dan 

bagaimana persepsi perempuan pelaku gugat cerai tentang keadilan dalam rumah 

tangga. 

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena apa adanya dan dengan 

cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih 

menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari 

pakar-pakar ilmu gender serta data lapangan. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang menjadi alasan 

perempuan melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Ponorogo disebabkan 

oleh faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab suami, dan tidak ada 

keharmonisan. Sedangkan keadilan dalam perkawinan yang dirasa oleh 

perempuan yang melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Ponorogo belum 

didapatkan sepenuhnya oleh perempuan, karena belum terlepas dari 5 unsur 

ketidakadilan gender. Kelima unsur tersebut ialah stereotype (pelabelan negatif), 

subordinasi (meletakkan supremasi perempuan di bawah laki-laki), marginalisasi 

(pemiskinan ekonomi), double burden (beban ganda) dan violence (kekerasan), 

yang mana dari kelima faktor tersebut masih terjadi pada pelaku gugat cerai, 

sehingga kata keadilan dalam perkawinan belum sepenuhnya didapatkan oleh para 

perempuan pelaku gugat cerai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setelah berkembangnya kesetaraan kedalam rumah tangga bukan 

berarti mampu mewujudkan sakinah, mawadah dan rahmah dalam keluarga. 

Masih adanya perselisihan dalam rumah tangga sampai berujung perceraian, 

ini seperti yang di utarakan salah satu informan bahwa menurutnya saat ini 

zamannya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang dulu perempuan 

hanya diam di rumah dan yang bekerja suami namun sekarang posisi isteri 

juga bisa berperan sama. Tapi walaupun ada emansipasi wanita seharusnya 

seorang suami jangan menggantungkan isteri bekerja saja untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga sehingga timbul terjadi perselisihan. Suami informan 

kurang mampu memenuhi kewajiban dan tidak bertanggung jawab kepada 

keluarga, segala kebutuhan rumah tangga saya harus mencukupi, sementara 

mantan suami saya bekerja hanya untuk dirinya sendiri.
1
 

Tingginya kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo membuat 

keprihatinan banyak pihak. Bahkan kasus perceraian selama bulan Januari 

hingga Juli 2016 lalu bisa dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) 

dan menempati rangking teratas. Hingga bulan Juni 2016, data dari Pengadilan 

Agama Ponorogo menyebutkan, hakim Pengadilan Agama Ponorogo sudah 

                                                           
1
 Lihat transkip wawancara dengan kode: 02/W/27-V/2017. 
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memutus 1.103 kasus perceraian selama enam bulan atau satu semester pada 

tahun 2016.
2
 

Perceraian di Ponorogo sekarang ini banyak sekali yang dilakukan oleh 

pihak isteri atau biasa yang disebut gugat cerai.
3
 Menurut pemaparan bapak 

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, 

perkara gugat cerai marak di Pengadilan Agama Ponorogo didasari berbagai 

macam penyebab.
4
 Ini sesuai hasil wawancara yang penulis lakukan di 

Pengadilan Agama Ponorogo yaitu perkara perceraian yang diterima dan 

diputus pada tahun 2015-2017, dengan perincian pada tahun 2015 sebanyak 

2153 perkara, tahun 2016 sebanyak 2088 perkara dan tahun 2017 bulan 

Januari-April sebanyak 698 perkara. Banyaknya jumlah perkara perceraian ini 

ternyata didominasi oleh gugat cerai pada setiap tahun. Pengadilan Agama 

Ponorogo memutus perkara gugat cerai pada tahun 2015 sebanyak 1.488 

kasus, pada tahun 2016 sebanyak 1.443 kasus dan pada tahun 2017 Januari-

April sebanyak 479 kasus gugat cerai.
5
  

                                                           
2
 Surabaya Online.Co, “Kebanyakan Wanita Minta Dicerai, Pengadilan Agama 

Ponorogo Memutus 1.103 Perkara Perceraian,” dalam  
http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-

ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/, (diakses pada tanggal 11 Mei 2017, jam 09.35). 
3
 Gugat cerai adalah gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila 

Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (undang-

undang nomor 7 tahun 1989 pasal 73 ayat 1) dan  (Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1) yang 

berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang 

daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat 

kediaman bersama tanpa seizing suami, Lihat Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum 

Perdata Wewenang Peradilan Agama  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51. 
4
 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Bapak Dr. Drs. H. M. 

Munawan, S.H., M.Hum, pada pukul 10:57 WIB hari Selasa tanggal 21 Februari 2017.  
5
 Wawancara dengan staf Pengadilan Agama Ponorogo Bapak Agus pada pukul 09:15 

WIB hari Jumat tanggal 03 Maret 2017. 

http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/
http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/
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Kecenderungan perubahan tren perceraian sebagaimana digambarkan 

di atas, menjelaskan berbagai perubahan mendasar dalam struktur dan 

kesadaran perempuan terhadap kesetaraan gender dalam perceraian. Dalam 

perilaku perceraian konvesional, perempuan cenderung menempati sebagai 

obyek untuk tidak menyebutnya sebagai korban perceraian. Kini, posisi 

tersebut mulai bergeser. Mayoritas perempuan menempati peran sebagai 

pelaku (subyek) yang mengendalikan keputusan cerai.
6
 

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih 

sayang adalah idaman bagi setiap pasangan suami isteri merupakan upaya 

yang tidak mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu 

harmonis seperti yang diangankan. Memelihara kelestarian dan keseimbangan 

hidup bersama suami isteri ternyata bukan perkara yang mudah dilaksanakan. 

Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara 

suami isteri itu tidak diwujudkan. Bermula dari perbedaan pandangan dan 

minimnya komunikasi serta kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak 

dilakukan oleh pasangan suami isteri, yang kemudian menimbulkan 

perselisihan-perselisihan antara suami isteri. Akibatnya memungkinkan 

terjadinya krisis dalam berumah tangga. Suasana yang semula harmonis dan 

bahagia berubah menjadi percekcokan dan menjadi api penyulut kebencian 

antara pasangan suami isteri, bahkan tidak jarang diikuti oleh tindak 

pemukulan atau kekerasan (penganiayaan), sehingga tujuan hidup berumah 

tangga yang tentram tidak akan dapat terwujud. Untuk meminimalisir 

                                                           
6
 Isnatin Ulfah, Menggugat Perkawinan: Mengoptik Fenomena Tingginya Gugat Cerai 

Dengan Kaca Mata Feminisme (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2012), 3. 
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perselisihan tersebut maka harus diselesaikan dengan cara damai antara suami 

dan isteri, supaya tidak terjadi perpecahan diantara keduanya. Namun, Islam 

tidak menutup mata bahwa tidak ada jaminan sebuah perkawinan dapat 

berlangsung terus secara harmonis, karena yang dipertemukan dalam sebuah 

rumah tangga adalah dua orang anak manusia yang tentu saja memiliki 

perbedaan-perbedaan, baik latar belakang keluarga, pendidikan  maupun 

kepribadian masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan terjadi konflik.
7
 

Di Indonesia, mengingat banyaknya kasus kesewenang-wenangan 

suami menceraikan isterinya, maka demi melindungi hak isteri ditetapkanlah 

hukum bahwa perceraian dinilai tidak sah dan tidak berlaku kecuali apabila 

disahkan oleh pengadilan.
8
 Ketetapan hukum tersebut diambil untuk menutup 

pintu terjadinya kezaliman dan menjaga kesetaraan antara suami isteri, serta di 

Indonesia sendiri diberikannya hak isteri untuk menceraikan suaminya 

merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender.
 9

 

Dari kesetaran gender yang diinginkan maka tidak selalu kepala rumah 

tangga itu laki-laki melainkan yang mempunyai kompetensi dalam memimpin 

keluarga. Sesuai dengan fenomena yang ada banyak para isteri yang menjadi 

tulang punggung keluarga mereka. Kesetaraan gender merupakan bagaimana 

                                                           
7
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Bandung: Mega 

Persada, 2009), 79. 
8
 Sebagai mana pasal 39 (1) yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

(Grahamedia Press, 2014), 12. 
9
 Gender adalah konsep yang melihat peran laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan 

budaya, tidak dilihat dari jenis kelaminnya. Sedangkan relasi jender mempersoalkan posisi 

perempuan dan laki-laki dalam pembagian sumberdaya dan tanggung jawab, manfaat, hak-hak, 

kekuasaan, dan previlese. Lihat Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir 

Al-Sya’rawi (Jakarta: Teraju, 2004), 58. 
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kedudukan laki-laki maupun perempuan itu seimbang tanpa diskriminasi, 

namum banyak yang terjadi dari kesetaraan gender tersebut para wanita karier 

atau yang mempunyai peran lebih dalam keluarga yang menyalah gunakan 

hak yang diberikan oleh suami kepada isteri mereka dan begitu pula suami 

terkadang juga menyalah gunakan kepercayaan dari istrinya. Hal ini 

seharusnya tidak terjadi karena jika pemahaman gender itu tepat maka 

seharusnya menciptakan rumah tangga yang baik bukan sebaliknya. 

Seiring perkembangan zaman diikuti juga dengan bergeraknya 

pandangan kehidupan manusia itu sendiri, dari kedudukan pasangan suami 

isteri dalam rumah tangga saat ini pola pemikiran masyarakat telah tercampur 

dengan pemikiran dari Barat tentang isu gender, yang kemudian mempunyai 

peran penting dalam perkembangan pandangan pasangan suami isteri dalam 

menjalani rumah tangga. Untuk masa lalu perkara  perceraian sangat dihindari 

dari pihak laki-laki maupun perempuan, namun maraknya cerai talak dan 

gugat cerai di masa modernisasi ini membuka pandangan lain dari perceraian 

yang dahulu terlihat tabu dan sekarang menjadi hal untuk mendapatkan 

keadilan. 

Sekarang perceraian, khususnya gugat cerai, dianggap hal yang tidak 

tabu lagi namun sebagai hak untuk mendapatkan keadilan dan kata “single 

parents” sudah dianggap biasa dengan berdasarkan fenomena dalam 

Pengadilan Agama Ponorogo yang terus bertambah dari tahun ketahun. 

Sekarang ini perkara gugat cerai mendominasi dari tahun ketahun dan patut 

untuk dikaji mengapa hal tersebut dapat terjadi. 
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Kajian difokuskan ke Pengadilan Agama Ponorogo, hal ini dengan 

pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Ponorogo terbanyak dalam memutus 

perkara perceraian (khususnya gugat cerai) pada semester satu tahun 2016, 

bahkan jika dicatatkan dalam Meseum Rekor Indonesia (MURI), menempati 

ranking teratas
10

 dan tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan
11

. 

Dari sekian banyaknya gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama 

Ponorogo, menimbulkan permasalahan apa faktor yang menjadi alasan 

perempuan pelaku gugat cerai tentang keputusan gugat cerai di Pengadilan 

Agama Ponorogo dan bagaimana persepsi perempuan pelaku gugat cerai 

tentang keadilan dalam perkawinan. Berdasarkan keingintahuan penulis 

dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan 

judul “Perempuan dan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo 

(Perspektif Gender)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak 

diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor yang menjadi alasan perempuan melakukan gugat cerai tentang 

keputusan gugat cerai di Pengadilan Agama Ponorogo? 

                                                           
10

 Surabaya Online.Co, “Kebanyakan Wanita Minta Dicerai, Pengadilan Agama 

Ponorogo Memutus 1.103 Perkara Perceraian,” dalam  
http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-

ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/, (diakses pada tanggal 11 Mei 2017, jam 09.35).  
11

 Putusan perceraian Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2015-2017, dengan perincian 

pada tahun 2015 sebanyak 2485 perkara, tahun 2016 sebanyak 2775 perkara dan tahun 2017 

Januari 412 perkara, Februari 478 perkara, Wawancara dengan staf Pengadilan Agama Ponorogo 

Bapak Agus pada pukul 10:43 WIB hari Jum‟at tangga l 3 Maret 2017. 

http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/
http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/
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2. Bagaimana persepsi perempuan pelaku gugat cerai tentang keadilan dalam 

perkawinan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk menjelaskan faktor yang menjadi alasan perempuan melakukan 

gugat cerai di Pengadilan Agama Ponorogo. 

2.  Untuk menjelaskan bagaimana persepsi perempuan tentang keadilan 

dalam perkawinan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna sebagai berikut:  

1. Bagi kepentingan ilmiah: dapat menambah informasi akademi tentang 

fenomena maraknya kasus gugat cerai yang ditinjau dari kacamata gender, 

sehingga pada akhirnya masyarakat umum memiliki pemahaman yang 

memadai mengapa fenomena tersebut terus meningkat. 

2. Bagi kepentingan penerapan: diharapkan studi ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan sumbangan informasi pemikiran bagi praktisi 

hukum dalam masalah gugat cerai serta berguna sebagai bahan studi lebih 

lanjut bagi ilmuwan yang ingin mendalaminya, dan semua pihak yang 

terkait dan membutuhkannya. 
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E. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, sudah banyak buku yang membahas 

tentang gugat cerai dan sudah ditemukan tetapi yang membahas “persepsi 

perempuan tentang gugat cerai yang ditinjau dari perspektif gender belum 

ditemukan. Di antara karya tulis yang membahas tentang perkara gugat cerai 

adalah skripsi yang ditulis oleh Indah Purwati dengan judul “Persepsi Pelaku 

Gugat Cerai Terhadap Alasan Perceraian di Kecamatan Jenangan 

(Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974)”, dalam skripsi ini membahas 

tentang pemahaman pelaku cerai gugat di wilayah Kecamatan Jenangan 

terhadap UU No.1 tahun 1974 dan apa alasan-alasan yang menyebabkan 

terjadinya perceraian di wilayah kecamatan Jenangan.
12

 

Buku Isnatin Ulfah dengan judul “Menggugat Perkawinan: Mengoptik 

Fenomena Gugat Cerai dengan Kaca Mata Feminis”. Buku ini membahas 

fenomena gugat cerai di Ponorogo dengan perspektif Feminisme. Buku ini 

menghasilkan  temuan bahwa tingginya angka gugat cerai, jika ditinjau 

menggunakan kacamata feminisme disebabkan oleh peningkatan kesadaran 

hak dan peran gender perempuan dalam perkawinan.
13

 

Kedua penelitian di atas sama-sama membahas tentang perkara gugat 

cerai namun jelas berbeda dengan skripsi ini, yang mana peneliti dalam skripsi 

ini menggunakan perspekif gender sedangkan peneliti Isnatin Ulfah 

menggunakan perspektif feminis dan peneliti Indah Purwati menggunakan 

                                                           
12

Indah Purwati, Persepsi Pelaku Gugat Cerai Terhadap Alasan Perceraian di 

Kecamatan Jenangan (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974) (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2011), Skripsi. 
13

 Isnatin Ulfah, Menggugat Perkawinan: Mengoptik Tingginya Gugat Cerai Dengan 

Kaca Mata Feminis (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011). 
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perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selain itu penelitian ini 

mempersoalkan faktor perempuan terhadap keputusan gugat cerai dan persepsi 

perempuan pelaku gugat cerai dalam perkawinan dengan berperspektif gender 

sedangkan peneliti Isnatin Ulfah mempersoalkan apakah keputusan gugat 

cerai itu ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kesadaran gender dan untuk 

mengetahui persepsi perempuan subyek gugat cerai terhadap relasi gender dan  

sakralitas perkawinan. Adapun peneliti Indah Purwati mempersoalkan 

pemahaman pelaku gugat cerai di wilayah Kecamatan Jenangan terhadap UU 

nomor 1 tahun 1974 dan alasan terjadinya perceraian di wilayah Kecamatan 

Jenangan. Dengan demikian skripsi ini dapat dikatakan berbeda dengan 

penelitian yang sudah ada tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis 

Penelitian ini penelitian lapangan yang merupakan bagian dari 

metode penelitian kualitatif.
14

 Metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting).
15

 Disebut pula sebagai 

metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak 

                                                           
14

 Metode penelitian kualitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode penelitian lapangan 

(penelitian kancah) dan metode penelitian pustakaan (literer), Lihat Andi Prastowo, Metode 

Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2014), 

183. 
15

Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi 

oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Lihat 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 8. 
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digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut 

juga “metode kualitatif” karena data yang dikumpulkan dan dianalisis 

lebih bersifat kualitatif.
16

 Penelitian kualitatif menghasilkan data 

berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. 

Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan 

merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.
17

 

Penelitian kualitatif bersifat interpretatif (menggunakan 

penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah 

penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini sering disebut 

triangulasi dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang 

komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang diteliti.
18

 

Secara garis besar penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) di mana peneliti adalah kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
19

 

b. Pendekatan Penelitian 

Nyoman Kutha Ratna, sebagaimana dikutip Andi Prastowo 

mengungkapkan bahwa ada tiga pengertian tentang pendekatan. 

                                                           
16

 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 22. 
17

 M. Djunaidi Ghony& Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta, 

Ar-Ruzz Media, 2012), 13. 
18

 Ibid., 26. 
19

 Sugiyono, Metode Penelitian, 9. 
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1) Pendekatan merupakan cara mendekati atau menjinakkan sehingga 

hakikat objek dapat diungkap sejelas mungkin. Pendekatan 

memegang peranan pokok dalam penelitian kualitatif dengan 

pertimbangan bahwa objek adalah abstraksi kenyataan yang 

sesungguhnya 

2) Pendekatan merupakan sifat sesuatu ilmu pengetahuan. 

Melaluinya objek diungkap secara lebih objektif. Dalam kaitannya 

dengan hal ini, tampil pendekatan sosiologis, historis, psikologis, 

literre, antropologis, ekonomis, politis, dan sebagainya. 

3) Pendekatan merupakan cara-cara yang seolah-olah sudah relative 

baku, digunakan dalam berbagai disiplin, seperti emik-etik, bentuk 

isi, intrinsik-ekstrinsik, dan bentuk fungsi-makna.
20

 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
21

 Jadi 

peneliti berusaha mengkaji masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan 

di masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan masalah ini. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh 

sekaligus sebagai pengumpul data, sedangkan instrument selain manusia 

                                                           
20

 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 180. 
21

 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2005), 157. 
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sebagai pendukung. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berada di wilayah 

Ponorogo, dengan mengambil data dari Kantor Advokat dan Pengadilan 

Agama Ponorogo. Penulis memilih penelitian di Ponorogo karena gugat 

cerai di Pengadilan Agama Ponorogo mendominasi semua kasus yang 

diputus Pengadilan Agama Ponorogo
22

 dan putusan perkara cerai di 

Pengadilan Agama Ponorogo tertinggi di Jawa Timur setelah Kabupaten 

Malang dan Surabaya.
23

 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data dalam peneliti ini adalah kata-kata dan tindakan para informan, 

yang berupa faktor penyebab gugat cerai dan persepsi pelaku gugat 

cerai tentang keadilan dalam perkawinan serta data dokumentasi yang 

diperoleh dari Pengadilan Agama Ponorogo. 

b. Sumber Data 

1) Primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata  

informan yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis atau 

wawancara, dan tindakan informan yang digali melalui observasi 

                                                           
22

 Lihat Lampiran Data Putusan Pengadilan Agama Ponorogo 
23

 Surabaya Online.Co, “Kebanyakan Wanita Minta Dicerai, Pengadilan Agama 

Ponorogo Memutus 1.103 Perkara Perceraian,” dalam 

http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-

ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/, ( diakses pada tanggal 11 Mei 2017, jam 09.35 ). 

http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/
http://surabayaonline.co/2016/08/01/kebanyakan-wanita-minta-dicerai-pengadilan-agama-ponorogo-memutus-1-103-perkara-perceraian/
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yaitu dengan melihat dan memperhatikan dilingkunagn informan. 

Ada empat informan dalam penelitian ini, yaitu: 

Pertama, 01/W/13-V/2017  ibu rumah tangga kedua, 

02/W/27-V/2017 informan yang bekerja sebagai pramugari ketiga, 

03/W/08-VII/2017 informan yang bekerja sebagai pedagang sayur, 

dan yang keempat,  04/W/21-VIII/2017 informan yang bekerja di 

Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita. 

 

 

2) Sekunder  

Sumber data sekunder ialah kata-kata dan tindakan 

informan sekunder, informan sekunder adalah Bapak Dr. Drs. H. 

Munawan, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Agama 

Ponorogo dan Bapak Agus selaku Staf Pengadilan Agama 

Ponorogo, Selain itu juga dengan data dokumentasi dari 

Pengadilan Agama Ponorogo seperti data putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo dari tahun 2015-2017.  Serta rujukan lain yang 

relevan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Wawancara 
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Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di 

wawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. Dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang persepsi perempuan pelaku gugat cerai 

tentang alasan mereka melakukan gugat cerai dan data tentang persepsi 

informan tentang keadilan dalam perkawinan. 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 

dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga 

kuesioner (angket) yang dikuti oleh sugiyono adalah sebagai berikut. 

1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri 

2) Bahwa apa yang ditanyakan oleh subyek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat dipercaya 

3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksud oleh peneliti. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur  maupun tidak 

terstruktur ,
24

 dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 

maupun dengan menggunakan telepon.
25

Peneliti memilih para 

                                                           
24

 Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview), 

yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasa tertulis) dengan pilihan-pilihan 

jawaban yang juga sudah disediakan; sedangkan wawancara tak terstruktur sering juga disebut 

wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open-

ended interview), wawancara etnografis. Wawancara tidak terstruktus mirip dengan percakapan 

informal. Lihat Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 176. 
25

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, 138.  
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informan (pelaku gugat cerai) dengan purposive sampling
26

 supaya 

dapat mewakili dari semua bagian. Teknik wawancara ini dilakukan 

untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang menjadi alasan 

informan menggugat cerai dan persepsi informan tentang keadilan 

dalam rumah tangga. 

b. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati dengan hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 

pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan 

perasaan.
27

 Sugiyono menyatakan bahwa, observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibanding dengan 

teknik yang lain, yakni wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara 

dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi 

tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.
28

 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, obeservasi 

dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan 

serta) dan non participant observation, selanjutnya dari segi 

instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan 

menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.
29

 

                                                           
26

 Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Ibid., 85. 
27

 Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 165. 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 145.  
29

 Ibid., 145. 
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Peneliti melakukan observasi pada kondisi tempat, kegiatan, 

benda-benda yang berada di sekitar kediaman informan untuk 

mendapatkan kelengkapan data dari informan selain dengan metode 

wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
30

 M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur 

mengungkapkan bahwa dokumentasi dapat dipahami sebagai setiap 

catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, 

baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu 

penelitian.
31

 Penulis mengambil data gambar dan dokumen resmi dari 

Pengadilan Agama Ponorogo untuk pendukung penelitian penulis. 

6. Analisis data 

Andi Prastowo mengatakan analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
32

 Dalam analisis data 

penelitian kualitatif ada tiga model, yaitu: 

a. Model perbandingan tetap (constant comparative method) seperti yang 

dikemukakan Glaser & Strauss;  

b. Metode analisis data menurut Spradley;  

                                                           
30

 Ibid., 240. 
31

 Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 199.  
32

 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 238. 
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c. Metode analisis data menurut Miles & Huberman.
33

  

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan metode analisa data 

Model Miles & Huberman, yaitu dengan tiga cara analisa data, reduction 

(reduksi data), data dispaly (penyajian data), conclusion 

drawing/verification (kesimpulan). 

a) Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
34

 

Analisis yang dikerjakan peneliti selama proses reduksi data 

adalah, misalnya melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang 

dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah 

bagian yang tersebar, dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang. 

Sementara itu, data kualitatif dapat disederhanakan dan di 

transformasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui seleksi 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam 

satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Reduksi data dengan 

demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorgansasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik veritifikasi.
35

 

b) Data Display (penyajian data)  

                                                           
33

 Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 290. 
34

 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 242. 
35

 Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 307. 
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Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita 

akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-

penyajian tersebut.
36

 Adapun penyajian yang baik merupakan suatu 

cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid. Beberapa jenis 

bentuk penyajian data adalah bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan, 

dan sebagainya.
37

 

c) Conclusion Drawing / Verification 

Tahap penarikan kesimpulan atau  veritifikasi adalah suatu 

tahap lanjutan di mana pada tahap ini penelti menarik kesimpulan dari 

temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu 

wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti 

kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek 

ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada 

kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka 

peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data 

yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau 

sebuah dokumen.
38

 

Menurut Sugiyono, kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

                                                           
36

 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 244. 
37

 Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 308. 
38

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 180. 
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yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
39

 

7. Metode Validitas 

Validitas atau keasahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid measure if it  

successfully measure the phenomenon). Dalam suatu penelitian baik yang 

bersifat deskriptif, maupun eksplanatif yang melibatkan variable/konsep 

yang tidak bisa diukur secara langsung, masalah validitas tidak sederhana, 

di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teroritis 

sampai empiris (indikator), namun bagaimana tidak suatu instrument 

penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya.
40

 Mengingat 

pentingnya masalah validitas, maka tidak mengherankan apabila para 

pakar telah banyak berupaya untuk mengkaji masalah validitas serta 

membagi validitas kedalam beberapa jenis: 

a. Validitas Rupa (Face Validity) 

Adalah validitas yang menunjukkan apakah alat 

pengukur/instrumen penelitian dari segi rupanya nampak 

                                                           
39

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 252. 
40

 Syofian Siregar, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2017), 46. 
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mengukur apa yang ingin diukur, validitas ini lebih mengacu pada 

bentuk dan penampilan instrumen.
41

 

b. Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi berkaitan dengan pertanyaan mengenai 

seberapa lengkap butir-butir yang digunakan telah memadai atau 

dapat mengungkap konsep.
42

 Validitas ini secara mendasar adalah 

merupakan suatu pendapat, baik pendapat sendiri ataupun 

pendapat orang lain. Tiap-tiap item atau soal dalam ujian perlu 

dipelajari secara seksama, dan kemudian dipertimbangkan tentang 

representative tidak isi yang akan diuji.
43

 

c. Validitas Kriteria (Criterion Validity) 

Adalah validasi suatu instrumen dengan 

membandingkannya dengan instrumen pengukuran lainnya yang 

sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya, bila 

korelasinya signifikan maka instrumen tersebut mempunyai 

validitas criteria.
44

 

d. Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk merupakan uji kecocokan antara butir-

butir dalam kuesioner dengan teori yang mendasari (digunakan 

untuk mendefinisikan) konsep atau konstruk yang diukur.
45

 

                                                           
41

 Ibid., 46. 
42

 Zainal Mustafa EQ, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), 165. 
43

 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 146. 
44

 Syofian, Metodologi Penelitian Kuantitatif , 47. 
45

 Zainal, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi, 166. 
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G. Sitematika Pembahasan 

Untuk mempermudah serta memahami skripsi ini, maka penulis akan 

mengelompokkan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi 

beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang 

sistematik berkaitan antara yang satu dengan yang lain. 

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara 

sekilas dapat dipahami dari masing-masing poin tersebut ialah: 

Latar belakang maslah adalah membangun argument mengapa 

penelitian penting untuk dilakukan. Rumusan masalah adalah 

turunan lebih lanjut dari masalah penelitian, artinya rumusan 

harus didukung oleh kenyataan-kenyataan konkrit yang telah 

disampaikan di latanr belakang masalah. Rumusan masalah 

merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya 

lewat proses penelitian. Tujuan penelitian berkolerasi langsung 

dengan rumusan masalah. Keduanya harus bersifat koheren. 

Manfaat penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan 

penelitian. Manfaat penelitian harus bersifat konkrit dan berkaitan 
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dengan saran atau rekomendasi  yang bias diberikan setelah 

penelitian dilakukan. Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian 

terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topic dan 

masalah penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Sistematika pembahasan adalah peneliti mengungkapkan 

alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusun dan 

koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Secara 

umum dalam sistematika pembahasan dijelaskan judul bab, isi 

bab, dan fungsi bab tersebut. 

BAB II  KESETARAAN GENDER DALAM PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN 

Teori dalam penelitian ini berfungsi untuk membantu memahami 

dan menafsirkan data/gejala sosial yang diteliti. Teori yang 

digunakan dalam bab ini ialah teori feminis. Feminis terbagi 

dalam tiga kategori yaitu feminis liberal, radikal, dan marxis-

sosialis, serta menggunakan teori ketidakadilan gender. 

BAB III  PAPARAN DATA PENELITIAN 

Dalam bab ini merupakan paparan data penelitian, yang berisikan 

tentang data yang peneliti kumpulkan, ada 2 yaitu data umum dan 

data khusus. Data umum berisikan profil Ponorogo (kondisi 

sosial) dan profil informan, sedangkan data khusus berisikan data 

tentang alasan perempuan pelaku gugat cerai tentang keputusan 
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gugat cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo dan persepsi 

perempuan pelaku gugat cerai tentang keadilan dalam 

perkawinan. 

BAB IV  ANALISIS DATA 

Bab ini membahas tentang pembacaan data dengan menggunakan 

teori yang ada pada Bab II dengan pembacaan ini ditemukan hasil 

penelitian yang berupa faktor perempuan mengajukan gugat cerai 

serta mengetahui bagaimana persepsi perempuan tentang keadilan 

dalam rumah tangga. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran dari 

penulis. 
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BAB II 

KESETARAAN GENDER DALAM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN 

 

A. Perceraian dan Gender 

1. Perceraian  

Sesuai dengan UU perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan 

di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya UU 

pengadilan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak 

dimungkinkan terjadi perceraian di luar sidang pengadilan. Untuk 

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri 

itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
46

 

Perceraian dibedakan menjadi dua yaitu cerai talak
47

 dan gugat 

cerai. Gugat cerai berlaku apabila seorang istri dizalimi suaminya atau 

suami tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dia berhak 

                                                           
46

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 24. 
47

 Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata "  ْ َ  ِْ "  artinya, lepasnya suatu ikatan 

perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara talak adalah melepas tali 

perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut Al-Jazi>ri>, talak ialah menghilangkan 

ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu, 

sedangkan menurut Abu> Zakari>ya Al-Ans}a>ri> talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak 

dan yang semacamnya. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 

hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba‟in, 
sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi 

suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi 

dua dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak dalam tanah raj’i. Lihat di M. A. 

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2010),  229. 
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mengajukan tuntutan gugat cerai atas suaminya melalui pengadilan di 

dalam wilayah hukum isteri.  

Gugat cerai (al-khul’ =menanggalkan dan melepaskan) adalah 

salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri 

dengan kesediaannya membayar ganti rugi, yaitu mengembalikan mahar 

kepada suami.
48

 

a. Dasar Hukum Terjadinya Gugat Cerai 

Gugat cerai adalah salah satu jalan keluar dari kemelut rumah 

tangga yang diajukan oleh pihak isteri yang didasarkan pada firman 

Allah Swt., 

...     

    

   

 ...    

Artinya: …jika kamu khawatir tidak mampu menjalankan hukum-

hukum Allah, keduanya tidak berdosa apabila istri 

mengembalikan mahar yang pernah diterimanya sebagai 

tebusan….49
 

 

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukha>ri>: 
 
 ْ َ َ فَقَا َ َ َ  ِ ْ َ َ هُ َع َ َص ِ َ ِ ا َ ٍ اَ ْ ِ قَ ِ اْب َ ثَابِ أَ َ ْ َ ا ٍ اَ َا ِ َع ْ اْب َع

 َ ْف ُ ْ ُ ا َ ِ اَْك ِ َ  ، ٍ ْ ِد ََ َ ٍُق  ِ فِ ُخ ْ َ ُِب َع ا اَْع َ  ٍ ْ ُ قَ ُ اْب َ هِ ثَابِ ْ ُ َ َا

                                                           
48

 Aam Amirudin dan Ayat Priatna Muhlis, Membingkai Surga dalam Rumah Tangga 

(Bandung: Khazanah Intelektual, 2013),141. 
49
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 ، ْ ََع  ْ َ َ ؟ قَا ْقَ ِ َْح َ ا ْ ِد ُ َ َ اَ َ َ َ  ِ ْ َ َ هُ َع ُ هِ َص ْ ُ َ  َ ، فَقَا ِ  َ ْ ِ ْْ فِ ا

 َ َ َ َ  ِ ْ َ َ هُ َع ُ هِ َص ْ ُ َ  َ ً : قَا ْقَ ِ  َْ َا  ِْق َ َ  َ ْقَ ِ َْح ِ ا ِ 50 .اَْق
 

Dari Ibn Abba>s ra. Bahwasanya isteri Tha>bit bin Qays data 

kepada Nabi saw. Ia berkata: “wahai Rasulullah, Tha>bit bin Qays, 

saya tidak mencelanya dalam akhlak dan agama. Tetapi saya 

membenci kekufuran dalam islam”. Rasulullah bertanya: “Apakah 

kamu kembalikan kebun itu kepadanya?”. Ia menjawab: “Ya”. 

Rasulullah saw. bersabda: “Terimalah kebun itu dan lepaskanlah ia”.51
 

 

 ِ ٍ اْب ْ ِ قَ ِ اْب ُ ثَابِ أَ َ ْ ِ ا َ َجاَء ا قَا َ ُ ْ َ هُ َع ِض َ  ٍ َا ِ َع ْ اْب َع

 َ ُ َع ْقِ ا اَ َ َ هِ  ْ ُ َ َا  ْ َ َ فَقَا َ َ َ  ِ ْ َ َ هُ َع ِ َص ِ َ َ ا ٍ اِ ا َ َش

َ هُ  ُ هِ َص ْ ُ َ  َ َ فَقَا ْف ُ ْ ِ أََخاُف ا ََ اَ ٍُق  ِ ُخ ََ َ  ٍ ْ ٍ فِ ِد ثَابِ

َا قَ َ ُ فَفَ َ َ أَ َ  ِ ْ َ ْ َع َد َ ْ فَ ََع  ْ َ ُ فَقَ َ ْقَ ِ ِ َح ْ َ َ َع ْ ِد ُ َ َ فَ َ َ َ  ِ ْ َ 52.َع
 

 

Dari ibn abbas ra. katanya: “ datang isteri Tha>bit bin Qays bin 

Syamma>s kepada Nabi saw. seraya berkata: “Wahai Rasulullah saw., 

saya tidaklah mencela Tha>bit dalam agama maupun akhlaknya akan 

tetapi saya takut berbuat kafir”. Rasulullah saw. lantas bertanya: 

“Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya?”. Wanita itu 

                                                           
50 Ima>m Abi> ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma >’il Ibn Ibra >him  ibn Maghi>rah Ibn 

Burdazabah Al-Bukha>ri> Al-Ja’f >i, Shahih Bukha>ri> Juz V  (Tauzi‟: Darul Fakir, 1981), 170. 
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 Achmad Sunarto dkk, Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII (Semarang: CV. Asy Syifa‟, 
1993), 185. 
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menjawab: “Ya”. Lantas ia mengembalikan kebunnya (kepada Tha>bit) 

dan Nabi perintah kepada Tha>bit untuk mentalaknya”.53
 

َا  َ ِ أَ َ ْح َ ِ ا ْ ِ َع ْ َ بِ َ ْ ْ َع ٍ َع ْ ِع َ  ِ َ ْب َْح  ْ ٍِك َع ا َ  ْ َ َع َْح  ْ ِ ثّ َ َح
 ِ ٍ ْب ْ ِ قَ ِ ْب َ ثَابِ َْح  ْ َ َا َكا َ ِ أَ ِ َْصا َ ْْ ٍ ا ْ َ  ِ ْ َ بِ َ ْ ِ ْ َح ُ َع ْ َ َ أَْخ
 َ َ ْ ِ َ َح َج َ ِْ  فَ ُص َ ا ِ   َ َ َ َخ َ َ َ  ِ ْ َ َ هُ َع ُ هِ َص ْ ُ َ  َ أَ َ  ،ٍ ا َ  َش

 ِ ْ َ َ هُ َع ُ هِ َص ْ ُ َ َا  َ  َ ِ، فَقَا َ َْغ ِ فِ ا َ بَابِ ْ ٍ ِع ْ َ  َ ْ  بِ
 َ َ َ َ : ْ َ ِ؟ فَقَا ِ َ  ْ ُ هِ : َ ْ ُ َ َا   ٍ ْ َ  ُ ْ ُ بِ َ ْ ِ َا َح ُِك؟ . أَ ا َشأْ َ
 ْ َ ٍ : قَ ْ ُ قَ ُ ب َا ثَابِ ُج ْ َ ا َجاَء  َ َ َا، فَ ِج ْ َ ِ  ٍ ْ ُ قَ ُ ْب ََ ثَابِ َ َا  ََ أَ

 َ َ َ َ  ِ ْ َ َ هُ َع ُ هِ َص ْ ُ َ  ُ َ  َ ْ : قَا َ َك َ  ْ ٍ قَ ْ َ  ُ ْ ُ بِ َ ْ ِ ِ َح ِ َ
 ، ِ ْ ِ ِع ا اَْع َا َ  ُ ُ هِ، ُك ْ ُ َ َا   ُ َ ْ ِ ْ َح َ ، فَقَا َ ُك ْ َ  ْ اَشاَء هُ اَ َ

 ٍ ْ ِ قَ ِ ْب ِ َابِ  َ َ َ َ  ِ ْ َ َ هُ َع ُ هِ َص ْ ُ َ  َ َ : فَقَا َا، فَاََخ ْ ِ  ْ ُخ
َا ِ ْ ِ اَ ْ ْ فِ بَ َ َ َج َ َا،  ْ ِ.54

 
 

Bersumber dari Habibah binti sahl al anshari: sesungguhnya ia 

menjadi isterinya Tha>bit bin Qays bin syamma>s. Suatu hari ketika 

Rasulullah saw. keluar rumah hendak menunaikan sembahyang 

shubuh, beliau mendapati Habibah binti Sahl berada di dekat pintunya 

dalam keremangan. Rasulullah saw. bertanya: “siapakah ini?” 

Habibah menjawab: “Saya Habibah binti Sahl, ya Rasulullah”. 

Rasulullah saw. bertanya: “kenapa denganmu?” Habibah menjawab: 

“Rasanya saya sudah tidak cocok dengan suami saya Tha>bit bin 

Qays”. Ketika suaminya, Tha>bit bin Qays, datang Rasulullah saw. 

bersabda: “Ini isterimu Habibah binti Sahl. Dia telah mengutarakan 

segalanya”. Habibah lalu berkata: “Ya Rasulullah saw. semua yang 

pernah dia berikan kepada saya menjadi tanggungan saya”. Rasulullah 
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 Muhammad bin „Abdul Baaqi bin Yusuf Az-Zarqoni, Sharah Al-Zurqoni ‘Ala 
Muwaththa’ Al-Imam Malik Juz III (Lebanon: Darul „Ilmiah, 1990), 238. 
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saw. lantas bersabda kepada Tha >bit bin Qays: “Ambillah darinya”. 

Semenjak saat itu Habibah lalu tinggal di keluarganya.
55

 

Berdasarkan hadits ini, sunnah seorang suami mengabulkan 

permintaan isterinya. Tuntutan gugat cerai tersebut diajukan isterinya 

karena dia merasa kebahagiaan di antara mereka tidak akan terpenuhi, 

seperti yang diungkapkan oleh isteri Tha>bit bin Qays dalam riwayat 

tersebut, yakni “saya tidak menmcelanya karena agama dan 

akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak 

baik”. Alasannya adalah pergaulannya yang tidak serasi dengan 

suaminya.
56

 

Agar keadaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat 

menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak 

diinginkan Islam, isteri Tha>bit  memilih bercerai. 

Abu> Da>ud berkata: Dari Thauba>n ra. dia berkata: Rasulullah 

saw. bersabda: ‚Wanita manapun yang meminta talak kepada 

suaminya tanpa alasan kuat, maka haram baginya bau surge.‛ Hadits 

ini dikeluarkan oleh  Tirmi>dhi> dan Ibn Ma>jah).
57

 

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, menjelaskan tentang putusnya perkawinan pada Pasal 38 

dan 39. Pasal 38 berbunyi, perkawinan dapat putus karena: Kematian, 

perceraian dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan pasal 39 
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 KH. Adib Bisri Musthofa dkk, Tarjamah Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a. Jilid II 
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berbunyi: 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) Tata cara perceraian di 

depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan 

tersendiri.
58

 

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 

113 dan 114. Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut, perkawinan 

dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan 

pengadilan. Sedangkan pada pasal 114 berbunyi: putusnya perkawinan 

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian.
59

 

b. Penyebab Terjadinya Gugat Cerai 

Menurut ulama‟ fikih, penyebab terjadinya gugat cerai antara 

lain: 

1) Munculnya sikap suami yang meremehkan isteri, 

2) Enggan melayani isteri, 

3) Hingga sampai kepada pertengkaran. 

Dalam keadaan ini, Islam memberikan solusi bagi rumah 

tangga tersebut dengan menempuh gugat cerai. Inilah yang dimaksud 

firman Allah Swt, dalam Surat Al-Nisa >’ (4) ayat 128, 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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                   ...     
Artinya : Jika seorang wanita khawatir suaminya berlaku nusyu>s atau 

bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian 

yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi 

mereka....
60

 

 

Perdamaian dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan 

mengakhiri hubungan suami isteri melalui perceraian atas permintaan 

isteri dengan kesediaan membayar ganti rugi atau mengembalikan 

mahar suami yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung. 

Alasan ini penyebab gugat cerai menurut Ibn Quda>mah adalah 

ketidakpuasan seorang isteri dalam nafkah batin.
61

 

Kesimpulan dari hukum adanya gugat cerai adalah sebagai 

berikut. Pertama, disunnahkan bagi suami untuk tidak mengambil harta 

isteri melebihi jumlah mahar yang telah diberikan kepadanya. Kedua, 

jika gugat cerai tersebut hanya sebagai lafadz gugat cerai semata, isteri 

harus menunggu dalam masa satu haid berlalu. Ketiga, jika gugat cerai 

itu sebagai talak, menurut jumhur ulama, isteri harus menjalani masa 

iddahnya selama tiga kali quru>’ (suci). Keempat, suami yang 

melakukan gugat cerai tidak diperbolehkan merujuk isterinya pada saat 

dia tengah menjalani masa iddahnya.
62

 

c. Syarat-Syarat Gugat Cerai 
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Seorang isteri meminta kepada suaminya untuk melakukan 

gugat cerai jika terjadi hal-hal berikut ini. Pertama, tampak adanya 

bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan bisa 

menegakkan hukum Allah. Kedua, berlangsung sampai selesai tanpa 

adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami 

terhadap isterinya. Jika menyakiti isterinya, suami tidak boleh 

mengambil sesuatupun darinya. Ketiga, gugat cerai berasal dari isteri 

dan bukan dari suami. Suami yang tidak senang hidup bersama 

isterinya tidak berhak mengambil sedikitpun harta isterinya. Keempat, 

gugat cerai sebagai t}ala>k ba>’in sehingga suami tidak boleh merujuknya 

kembali, kecuali setelah mantan isterinya menikah dengan laki-laki 

lain dan kemudian melalui proses akad nikah baru.
 63

 

d. Rukun Gugat Cerai 

Gugat cerai ialah suatu sistem perceraian dengan cara tebusan. 

Rukunnya ada 5 (lima) : 

a. Yang melakukan ‘iwa>d, yaitu isteri. 

b. Isteri yang masih dalam ikatan perkawinan. 

c. ‘Iwa>d, yaitu adanya bayaran. 

d. Sighat. 

e. Suami.
64

 

2. Gender  
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Gender, mulai diperbincangkan manusia ketika ada salah satu 

perubahan yang paling mencolok dalam hal kemanusiaan pada 80-an, 

yaitu timbulnya isu gender sebagai kategori analisis. Pada Desember tahun 

1987, seorang reporter yang menghadiri sebuah konvensi tahunan 

“American Historical Association” di Washington DC terpesona oleh 

perkembangan topik-topik yang berhubungan dengan gender dari topik 

tentang “Sex, Gender and The Constitution”, hingga topik “The 

Homosexual Experience in Modern Germany”. “Engkau sekarang tidak 

bisa mengerjakan apapun tanpa membuat rujukan pada gender”, demikian 

keluhan seorang sejarawan konservatif Getrude Himmelfarb. Dalam 

kebangkitan kritisme feminis, gender telah menjadi sebuah kesadaran 

sebagai penentu yang sangat krusial dalam produksi, sirkulasi, dan 

konsumsi wacana kesusastraan.
65

 

Teori gender mulai berkembang sejak awal 80-an dalam pemikiran 

feminis baik dalam bidang sejarah, antropologi, filsafat, psikologi, dan 

ilmu alam dengan membuat peralihan (perubahan) dari investigasi tentang 

sejarah perempuan, gynocriticism dan psikologi perempuan, sampai 

kepada studi relasi gender yang melibatkan perempuan dan laki-laki. 

Perubahan paradigma itu membawa pengaruh sangat radikal yang 

ditransformasikan pada beberapa disiplin kajian tentang perempuan. Dari 

sini dapat dilihat bahwa “gender” termasuk hal yang masih baru.66
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Berbincang tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan 

perempuan. Pengertian tentang gender itu sendiri masih belum mencapai 

kesepakatan resmi. Sementara kata “gender” berasal dari Bahasa Inggris, 

“gender”, berarti “jenis kelamin”. Arti demikian sebenarnya kurang tepat, 

karena disamakan dengan sex yang berarti jenis kelamin. Hal ini karena 

kata gender termasuk kosa kata baru, sehingga belum ditemukan di dalam 

Kamus Bahasa Indonesia . Tetapi kendatipun demikian, istilah tersebut 

biasa digunakan di Kantor Menteri Urusan Perempuan, dengan ejaan 

“gender”. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural 

terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender 

biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap 

tepat bagi laki-laki dan perempuan.
67

 

Aan Oakley, salah seorang feminis pertama dari Inggris yang 

menggunakan konsep gender mengatakan bahwa, “gender” adalah 

masalah budaya, merujuk kepada klasifikasi sosial dari laki-laki dan 

perempuan menjadi maskulin dan feminim, berbeda karena waktu dan 

tempat. Sifat tetap dari jenis kelamin harus diakui, demikian juga sifat 

tidak tetap dari gender. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa gender tidak memiliki asal-usul 

biologis. Hubungan antara jenis kelamin dan gender tidak benar-benar 

“alamiah”. Aan Oakley menambahkan bahwa, gender adalah perbedaan 

yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah 
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perbedaan jenis kelamin yang bermuara dari kodrat Tuhan, sementara 

gender adalah perbedaan yang bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan oleh 

kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang 

panjang.
68

 

Gender mengacu pada peran perempuan dan laki-laki yang 

dikonstruksikan secara sosial. Peran tersebut berubah dari waktu kewaktu 

dan beragam menurut budaya dan antarbudaya. Sebaliknya, identitas seks 

biologis ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomis. 

Sementara H.T.Wilson berpendapat bahwa, gender merupakan 

suatu dasar untuk menjelaskan tentang bagaimana sumbangan laki-laki 

dan perempuan dalam masalah kebudayaan dan kehidupan bersama yang 

berakibat ia menjadi laki-laki atau perempuan. Gender adalah seperangkat 

peran, seperti halnya kostum dan topeng teater, menyampaikan kepada 

orang lain bahwa termasuk feminim atau maskulin. Perangkat perilaku 

khusus ini mencangkup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, 

pekerjaan di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab 

keluarga, dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender.
69

 

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar, gender adalah suatu konsep 

yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini 

mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.
70
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Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, gender 

adalah konsep yang melihat peran laki-laki dan perempuan dari segi sosial 

dan budaya, tidak dilihat dari jenis kelaminnya. Sedangkan relasi gender 

mempersoalkan posisi perempuan dan laki-laki dalam pembagian 

sumberdaya dan tanggung jawab, manfaat, hak-hak, kekuasaan, dan 

previlese. Penggunaan relasi gender sebagai suatu analisis tidak lagi 

berfokus pada perempuan yang dilihat terisolasi dari laki-laki.
71

 

Dari kesetaran gender yang diinginkan maka tidak selalu kepala 

rumah tangga itu laki-laki melainkan yang mempunyai kompetensi dalam 

memimpin keluarga, sesuai dengan fenomena yang ada banyak para istri 

yang menjadi tulang punggung keluarga mereka. Gender merupakan 

bagaimana kedudukan laki-laki maupun perempuan itu seimbang namum 

banyak terjadi dari kesetaraan gender tersebut banyak para wanita karier 

atau yang mempunyai peran lebih dalam keluarga yang menyalah gunakan 

hak yang diberikan oleh suami kepada isteri mereka dan begitu pula suami 

terkadang juga menyalah gunakan kepercayaan dari istrinya, serta dari isu-

isu gender yang mulai menyebar dari setiap elemen masyarakat telah 

mulai mengubah pemikiran masyarakat pada umumnya serta 

mengesampingkan kemaslahatan untuk keluarganya.
72

 

a. Perspektif  Feminis Tentang Kesetaraan Gender 

Dalam dua dekade terakhir kelompok feminis memunculkan 

beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan 
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dalam kehidupan masyarakat. Feminis berupaya menggugat 

kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotip gender lainnya 

yang berkembang luas di dalam masyarakat. 

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki 

dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga 

kelompok seperti berikut. 

1) Feminisme Liberal. 

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850) 

Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan 

Susan Anthony (1820-1906). Tokoh pertama yang melontarkan 

teori feminisme liberal adalah Marry Wollstonecraft pada tahun 

1789 dalam karyanya, Vindication Of The Rights Of Women. 

Wallstonecraft mendeskripsikan perempuan sebagai agen 

rasional yang inferioritasnya disebabkan oleh pendidikan yang 

rendah. Feminisme liberal kontemporer menyepakati optimisme 

Wollstonecraft bahwa akar dari penindasan perempuan terletak 

semata pada tidak adanya hak sipil yang sama dan peluang 

pendidikan yang sama. Untuk melawan penindasan perempuan, 

Wollstonecraft mengajukan tututan kesetaraan seks dan hukum 

antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak hanya 

membutuhkan pengakuan atas persamaan hak dengan laki-laki, 
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tetapi juga memiliki akses yang sama dalam pendidikan dan 

kepentingan-kepentingan ekonomi.
73

 

Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia, laki-

laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya 

tidak terjadi penindasan antara satu dan yang lainnya. Feminisme 

liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki 

dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan. 

Secara ontologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan 

sendirinya juga menjadi hak perempuan. 

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap 

menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan 

perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan 

dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu 

adanya pembedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan. 

Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan 

membawa konsekuensi logis di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kelompok ini termasuk paling moderat di antara kelompok 

feminis. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja bersama 

laki-laki. Mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan 

secara total didalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. 

Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin 

yang lebih dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti 
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dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup 

melibatkan perempuan didalam berbagai peran, seperti dalam 

peran sosial, ekonomi, dan politik. Organ reproduksi bukan 

merupakan penghalang terhadap peran-peran tersebut.
74

 

2) Feminisme Radikal 

Perintis aliran ini adalah Charlotte Perkins Gilan, Emma 

Goldman Dan Margaret Sanger. Mereka mengatakan bahwa 

perempuan harus melakukan kontrol radikal terhadap tubuh dan 

kehidupan mereka. Feminisme radikal kontemporer berkembang 

pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an di New York Amerika 

Serikat.
75

 

Berbeda dengan feminisme marxis, aliran ini melihat 

penindasan perempuan bukan sebagai produk kapitalisme 

melainkan bersumber dari semua sistem penindasan. Aliran ini 

disebut radikal karena memfokuskan pada akar dominasi laki-laki 

dan klaim bahwa semua bentuk penindasan adalah perpanjangan 

dari supremasi laki-laki. Patriarki yang secara literal berarti 

“peraturan bapak” adalah sebuah sistem yang menjamin dominasi 

laki-laki terhadap perempuan. Dengan sendirinya, lembaga 

keluarga dan sistem patriarki menjadi dua institusi yang harus 
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dihancurkan. Keluarga dianggap sebagai institusi yang 

melegitimasi dominan pria (patriarki) sehingga wanita ditindas.
76

 

Beberapa aktivis aliran ini mengembangkan ide “seks 

sistem gender” untuk merebut pengaruh alami dari dominasi 

patriarki. Aliran ini merupakan aliran pertama yang mengartikulasi 

wawasan sentral pemikiran feminisme, yaitu personal adalah 

politik (the personal is political) dan keterpusatan padaperempuan 

bisa menjadi basis masyarakat di masa depan.
77

 

Manifesto feminisme radikal diterbitkan dalam Notes From 

The Second Sex pada tahun 1970. Manifesto ini mengatakan bahwa 

lembaga perkawinan adalah lembaga formal untuk menindas 

perempuan. Tugas utama para feminisme radikal adalah menolak 

institusi keluarga baik teori maupun praktik. Dengan demikian, 

kebebasan perempuan bukan saja meliputi perjuangan untuk 

mencapai kesetaraan formal, mengakses ruang publik, dan 

produksi, namun juga meliputi transformasi secara sempurna 

dalam sebagian besar ruang privat dan ruang persahabatan dalam 

hubungan kemanusiaan.
78

 

Penolakan aliran feminisme radikal terhadap institusi 

keluarga bertentangan dengan ajaran agama yang memandang 

keluarga sebagai lembaga formal hubungan laki-laki dan 

perempuan. Penolakan yang sama terhadap keluarga juga 
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dilakukan oleh kaum marxis. Dalam hal ini, keduanya memiliki 

kesamaan, yaitu menjadikan keluarga sebagai sumber 

ketidakadilan gender.
79

 

Aliran ini dipermulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu 

besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan 

perempuan seperti lembaga partriarki yang dinilai merugikan 

perempuan, karena tren ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki. 

Lebih dari itu, diantara kaum feminis radikal ada yang lebih 

ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki 

tetapi juga persamaan seks, dalam arti kepuasan seksual juga bisa 

diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir praktek 

lesbian.
80

 

Menurut kelompok ini, perempuan tidak harus tergantung 

pada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan 

kebendaan tetapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Perempuan 

dapat merasakan kehangatan, kemesraan, dan kepuasan seksual 

kepada sesama peerempuan. Kepuasan seksual dari laki-laki adalah 

masalah psikologis. Melalui berbagai latihan dan pembiasaan 

kepuasan itu dapat terpenuhi dari sesama perempuan.
81

 

Aliran ini juga mengupayakan pembenaran rasional 

gerakannya dengan mengungkapkan fakta bahwa laki-laki adalah 

masalah bagi perempuan. Laki-laki selalu mengeksploitasi fungsi 
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reproduksi perempuan dengan berbagai dalih. Ketertindasan 

perempuan berlangsung cukup lama dan dinilainya sebagai bentuk 

penindasan yang teramat panjang di dunia. Penindasan karena ras, 

perbudakan, dan warna kulit dapat segera dihentikan dengan 

resolusi atau peraturan, tetapi pemerasan secara seksual teramat 

susah dihentikan, dan untuk itu diperlukan gerakan yang lebih 

mendasar.
82

 

Aliran ini mendapat tantangan luas, bukan saja dari 

kalangan sosiolog tetapi juga di kalangan feminis sendiri. Tokoh 

feminis liberal yang banyak berfikir realistis tidak setuju 

sepenuhnya dengan pendapat ini. Persamaan secara total pada 

akhirnya akan merepotkan dan merugikan perempuan itu sendiri. 

Laki-laki yang tanpa beban organ reproduksi secara umum akan 

sulit diimbangi oleh perempuan. 

Yang menjadi inti perjuangan semua aliran feminisme 

tersebut ialah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan 

kesamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan 

sehingga tidak lagi ketimpangan gender didalam masyarakat.
83

 

3) Feminisme Marxis-Sosial 

Feminisme Marxis maupun Sosialis mendasarkan landasan 

konseptualnya pada gagasan Karl Marx dan Engels Friedrich. 

Kedua tokoh ini dianggap memberikan kontribusi yang sangat 
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besar bagi pengembangan teori Feminisme Marxis dan Sosialis. 

Meskipun banyak dikritik sebagai filosof yang buta gender, Marx 

tetap menjadi sumber rujukan penting bagi Feminisme Marxis dan 

Sosialis. 

 Feminisme Marxis juga mendasarkan teori pembebasannya 

pada karya klasik Friederch Engels, The Origin of the Family, 

Pivate Property, and the State,yang ditulis pada tahun 1884. Karya 

ini menjadi pijakan yang kokoh bagi Feminisme Marxis dalam 

mengkonseptualisasi subordinasi perempuan dalam struktur rumah 

tangga (household) yang terkorelasi dengan sistem produksi 

kapitalisme. Inilah tema yang sangat dominan dalam diskusi 

Feminisme Marxis. Hampir keseluruhan bangunan teori 

Feminisme Marxis memang mengikuti pandangan Marx dan 

Engels terkait dengan polarisasi kelas dalam relasi produksi dan 

sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif.
84

 

Feminisme Marxis memfokuskan perhatiannya terhadap 

ketertindasan perempuan hanya dalam kaitan dengan pola produksi 

masyarakat. Ini melahirkan diskusi yang panjang tentang 

ketertindasan perempuan dalam keluarga konjugal di bawah 

payung kapitalisme, dan pembagian kerja berdasarkan jenis 

kelamin. Kelompok ini secara konsisten mendorong pentingnya 

sosialisasi pekerjaan rumah tangga, pentingnya upah untuk 
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pekerjaan rumah tangga, dan memperjuangkan nilai setara 

(comparable worth).
85

 

Secara umum Feminisme Marxis berpandangan bahwa 

keluarga konjugal adalah unit ekonomi dari struktur produksi 

kapitalisme. Berdasarkan pandangan ini pula, keluarga dipahami 

sebagai kekuatan yang menyokong sistem kapitalisme. Pekerjaan 

perempuan di rumah, menjadi pilar penting dalam menyokong 

kokohnya produksi kapitalisme. Masalahnya, secara faktual 

pekerjaan rumah tangga dianggap tidak penting dan tidak memiliki 

nilai dalam sistem kapitalisme. Berpijak pada pandangan inilah, 

feminisme Marxis mengembangkan sejumlah alternatif untuk 

meyelamatkan perempuan dalam struktur eksploitasi kapitalisme 

dalam keluarga konjugal.
86

 

Pertama, perempuan didorong untuk menemukan kembali 

basis produksi dengan cara terlibat secara langsung dalam relasi 

produksi kapitalisme. Ini merupakan gagasan Marx dan Engels. 

Salah satu tokoh Feminisme Marxis yang menyokong gagasan ini 

adalah Hilda dan Ellen Malos. 

Inti gagasan pendistribusian perempuan dalam relasi 

produksi kapitalisme adalah percepatan revolusi kelas. Asumsinya, 

bila perempuan (dan anak-anak) merasakan pengalaman sebagai 

subyek yang tereksploitasi dalam system kapitalisme, maka 
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revolusi proletariat lebih mudah diwujudkan. Masalahnya 

hanyalah, sejak dirumuskan oleh para penyokongnya, tesis ini tidak 

pernah berhasil diwujudkan. Keterlibatan perempuan dalam sistem 

produksi kapitalisme, hanya menambah daya hidup sitem 

kapitalisme di satu sisi, dan semakin memperburuk kondisi 

perempuan karena beban kerja ganda produksi dan reproduksi 

dalam sekali waktu.
87

 

Kedua, sebagian Feminisme Marxis lebih percaya diri 

untuk mendorong sosialisasi pekerjaan rumah tangga. 

Mempertimbangkan gagasan utopis percepatan revolusi proletariat, 

gagasan sosialisasi pekerjaan rumah tangga dicapai dengan 

memberikan nilai (value) yang sepadan pada kerja 

perumahtanggaan dan pengibuan yang dibebankan pada 

perempuan. Salah satu tokoh yang menyokong gagasan ini adalah 

Margaret Benston.
88

 

Semua proyeksi pembebasan sebagaimana dipercaya oleh 

Feminisme Marxis melahirkan friksi dari dalam. Banyak tokoh 

Feminisme Marxis yang akhirnya memilih jalan lain dalam 

menganalisis ketertindasan perempuan dan upaya pembebasannya. 

Kelompok inilah yang lazim dikenal dengan Feminisme Sosialis. 

Dalam pandangan aliran yang disebut terakhir, Feminisme Marxis 

terlalu terjebak pada pandangan determininisme ekonomi, sehingga 
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menghubungkan semua analisis pembebasan perempuan pada 

relasi produksi dan proyeksi lahirnya revolusi proletariat. Secara 

kontradiktif, pembebasan perempuan dan keadilan gender tetap 

menjadi impian bahkan di negara-negara sosialis bekas negara Uni 

Soviet dan Cina.
89

 

Ketidakpuasan terhadap analisis Feminisme Marxis, 

sejumlah tokoh seperti Alison Jaggar, Juliet Mitchell, Zillah 

Esienstein, Sylvia Walby, Iris Young mengembangkan kerangka 

konseptual berbeda tentang ketertindasan  perempuan dan jalan 

pembebasannya. Sebagian kelompok Feminisme Sosialis juga 

dikenal sebagai penyokong dual-system theory. Inti gagasan teori 

tersebut adalah, ketertindasan perempuan tidak hanya dihasilkan 

oleh relasi produksi kapitalisme, tetapi juga ideology patriarkisme. 

Kelompok teoritisi ini meyakini bahwa mayoritas perempuan tidak 

hanya tertindas karena sistem kapitalisme yang eksploitatif, tetapi 

juga karena ideology patriarkisme menjadi bias berselingkuh 

dengan system apapun yang menindas, termasuk kapitalisme.
90

 

Atas dasar ini, Juliet Mitchell, Zillah Esienstein, Sylvia 

Walby, Iris Young memperluas analisis penindasan perempuan 

melampaui relasi produksi kapitalisme. Mayoritas perempuan yang 

hidup dalam keluarga konjugal, tidak hanya menghadapi system 

kapitalisme yang menindas, tetapi juga ideology patriarkisme yang 
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menempatkan kepentingan laki-laki di satas segala-galanya. Oleh 

karena itu, keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit ekonomi, 

tetapi juga unit ideology. Menurut pandangan Feminisme Sosialis, 

ketertindasan perempuan tidak akan bias diakhiri hanya dengan 

cara medorong perempuan terlibat dalam produksi kapitalisme. 

Alih-alih membebaskan perempuan, justru yang terjadi alahah 

menyeret perempuan pada sumber penindasan itu sendiri.
91

 

Penyelesaian melalui jalan sosialisasi pekerjaan rumah 

tangga, kampanye upah pekerjaan rumah tangga, dan nilai setara 

(sebagaimana diyakini oleh Feminisme Marxis) dianggap sebagai 

jalan pintas yang tidak menyentuh akar persoalan ketertindasan 

perempuan. Feminism Sosialis menyakini bahwa perkawinan 

ideology patriarkisme dan system kapitalisme (capitalist-

patriarchy) tidak hanya menindas perempuan dalam relasi 

produksi, tetapi juga menanamkan psike inferior  dan menempatkan 

perempuan dala posisi marginal dan subordinat secara terus 

menerus.
92

 

Feminisme Sosialis memang tidak mengembangkan solusi 

atas  pembebasan perempuan dengan konseptualisasi yang jelas, 

akan tetapi aliran ini memberi semacam warning bahwa 

perjuangan kesetaraan peran gender menghadapi kekuatan yang 

luar biasa kompleksnya. Kerangka konseptual pembebasan harus 
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mengkalkulasi kekuatan patriarkisme tidak hanya di area produksi, 

tetapi juga kebudayaan dan kesadaran masyarakat. 

Aliso Jaggar mungkin mewakili kelompok Feminisme 

Sosialis dalam mengkonseptuallisasi problem kesadaran tersebut. 

Jaggar meminjam konsep alienasi untuk menjelaskan bagaimana 

perempuan dalam kebudayaan kapitalis-patriarki selalu rentan 

teralienasi dari dirinya sendiri. Tidak hanya kekuatan 

konsumerisme yang bias mengalienasi perempuan, bahkan 

kapasitas reproduksi, kecantikan, tugas pengibuan juga menjadi 

ancaman alienasi bagi perempuan. Begitu kokoh stuktur kekuasaan 

yang mengintimidasi kesadaran perempuan, Sehingga pembebasan 

bagi perempuan hampir tidak mungkin bias diwujudkan, kecuali 

ada usaha yang masif untuk mentransformasikan kesadaran 

perempuan dari belenggu alienasi. Berpijak pada penghampiran 

yang kompleks ini, secara samar-samar dapat diketahui bahwa cita-

cita kesetaraan gender hampir tidak akan terjadi bila tidak ada 

transformasi kesadaran perempuan.
93

 

Transformasi kesadaran perempuan adalah faktor kunci 

dalam usaha mendorong perempuan meraih kesetaraan gender. 

Hanya ketika perempuan menyadari situasi alienasi dan dominasi 

yang dialaminya, perempuan dapat didorong  melakukan resistensi 

dan menolak semua jenis ketidakadilan gender yang menyekap 
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kesadarannya. Feminisme Sosialis juga menyepakati gagasan 

tentang pentingnya mendorong evolusi kebudayaan manusia dari 

kapitalis yang patriarkis, menuju tatanan kebudayaan yang egaliter, 

setara, dan berkeadilan gender.
94

   

Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam 

masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu 

bahwa ketimpangan perantara kedua jenis kelamin itu 

sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini 

menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status 

perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis 

dan latar belakang sejarah. 

Agak mirip dengan teori konflik, kelompok ini 

menganggap posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur 

kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Feminis sosial 

berpendapat bahwa ketimpangan gender di dalam masyarakat 

adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung 

terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan di dalam 

lingkungan rumah tangga. Isteri mempunyai ketergantungan lebih 

tinggi pada suami daripada sebaliknya. Perempuan senantiasa 

mencemaskan keamaan ekonominya, karenanya mereka 

memberikan dukungan kekuasaan kepada suaminya.
95
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Struktur ekonomi atau kelas di dalam masyarakat 

memberikan pengaruh efektif terhadap status perempuan, karena 

itu untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya 

seimbang dengan laki-laki, diperlukan peninjauan kembali 

struktural secara mendasar, terutama dengan menghapuskan 

dokotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik. 

Bedanya dengan teori konflik dan teori Marx-Engels, teori 

ini tidak terlalu menekankan faktor akumulasi modal atau 

pemilikan harta pribadi sebagai krangka dasar ideologi 

sebagaimana halnya dalam teori konflik, tetapi teori ini lebih 

menyoroti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar 

ideologinya.
96

 

 

B. Teori Tentang Keadilan dalam Rumah Tangga 

Keadilan dalam keluarga dapat terjadi jika suami isteri telah 

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta memperoleh hak mereka 

dengan baik. Dikatakan adil ialah dalam rumah tangga tidak ada Stereotype, 

Subordinasi, Marginalisasi, Double Burden, dan Violence. Adapun penjelasan 

beberapa kategori tersebut sebagai berikut: 

1. Stereotype 

Pelabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu, dan 

akibat dari stereotype itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan 
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lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali steroetype yang dilabelkan pada 

kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan 

dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat, 

bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (bread winner).
97

 

Misalnya, adanya keyakinan di masyarakat bahwa laki-laki adalah 

pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan 

dinilai hanya sebagai tambahan saja sehingga pekerja perempuan boleh 

saja dibayar lebih rendah dibanding laki-laki. Kemudian adanya anggapan 

di masyarakat bahwa perempuan bersolek biasanya dilakukan dalam 

rangka memancing perhatian lawan jenis, sehingga pada kasus kekerasan 

maupun pelecehan seksual hal ini selalu dikaitkan bahkan perempuan 

sebagai korban yang disalahkan. Selain itu, ada juga anggapan dari 

masyarakat yang melihat bahwa tugas perempuan adalah melayani suami. 

Stereotype seperti ini memang suatu hal yang wajar, namun berakibat pada 

menomorduakan pendidikan bagi kaum perempuan.
98

 

2. Subordinasi 

Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis seks, yang umumnya 

pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, 

banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan.99
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Melalui proses subordinasi yaitu meletakkan perempuan di bawah 

supremasi laki-laki, perempuan harus tunduk kepada sesama manusia, 

yakni kaum laki-laki.
100

 

Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam 

segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu 

dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, 

dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap 

penting kaum perempuan. Misalnya, adanya peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah dimana jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dapat 

mengambil keputusan sendiri sedangkan bagi isteri harus dapat seizin 

suami. Dalam rumah tangga misalnya, dalam kondisi keuangan rumah 

tangga yang terbatas, masih sering terdengar adanya prioritas untuk 

bersekolah bagi laki-laki dibanding perempuan, karena ada anggapan 

bahwa perempuan tidakperlu bersekolah tinggi-tinggi, toh pada akhirnya 

nanti akan masuk ke dapur juga. Hal seperti ini sesungguhnya munculdari 

kesadaran gender yang tidak adil.
101

 

3. Marginalisasi 

Terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum 

perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan 

oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender 

adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender.
102
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Gender differences ini sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis 

dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi 

kaum perempuan. Gender differences ini bila ditinjau dari sumbernya 

dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, 

keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. 

Misalnya, program pertanian green revolution (revolusi hijau) yang hanya 

memfokuskan petani laki-laki sehingga secara ekonomis menyebabkan 

banyak perempuan desa tersingkir dan menjadi miskin. Hal ini disebabkan 

karena ada asumsi bahwa petani itu identik dengan jenis kelamin laki-laki, 

serta adanya pelatihan bagi petani yang hanya ditujukan bagi petani laki-

laki. Hal ini mengakibatkan banyaknya kaum perempuan miskin di desa 

termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak 

mendapatkan pekerjaan di sawah. Ini berarti bahwa program green 

revolution dirancang tanpa melalui pertimbangan aspek gender. 

Bentuk marginalissasi terhadap kaum perempuan juga terjadi 

dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara, jadi tidak 

hanya terjadi di tempat pekerjaan. Di dalam rumah tangga, marginalisasi 

terhadap perempuan sudah terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota 

keluarga yang laki-laki dan perempuan. Timbulnya proses marginalisasi 

ini juga diperkuat oleh tafsir keagamaan maupun adat istiadat. Misalnya, 

pemberian hak waris di dalam sebagian tafsir keagamaan porsi untuk laki-
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laki dan perempuan berbeda, di mana pembagian hak waris untuk laki-laki 

lebih besar dari perempuan.
103

 

4. Double Burden 

Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, 

maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak 

dan lebih lama (double burden). Dengan kata lain, “peran gender” 

perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah 

mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa 

mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan kerjaan 

domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menyebabkan rasa bersalah 

bagi perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum laki-laki, 

tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi 

melarangnya untuk berpartisipasi. Beban kerja tersebut menjadi dua kali 

lipat, terlebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. 

Mereka selain bekerja diluar juga masih harus bertanggung jawab untuk 

keseluruhan pekerjaan domestik.
104

 

Beban kerja yang diakibatkan dari bias gender tersebut kerap kali 

diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan/pandangan di masyarakat 

bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan 

perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih 

rendah dibanding dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan 

laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif 
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sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara 

itu kaum perempuan, berkaitan dengan anggapan gender, sejak dini telah 

disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum 

laki-laki tidsak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis 

pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggengan 

secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.
105

 

5. Violence 

Kekerasan (violence) terhadap jenis kelamin tertentu umumnya 

perempuan, yang disebabkan perbedaan gender. Kekerasan di sini mulai 

dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai 

kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan seksual (sexual 

harassment) dan menciptakan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan 

yang terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena adanya stereotype 

gender. Bahwa karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat 

lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan 

kaum laki-laki umumnya lebih kuat, maka hal itu tidak menimbulkan 

masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong 

laki-laki boleh dan bias seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. 

Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun 

kekuasaan dank arena stereotype gender yang dilabelkan kepada kaum 

perempuan.
106

 Gender violence pada dasarnya disebabkan karena 

ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Violence yang 
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disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-relate violence. Bentuk 

dan macam kejahatan yang masuk dalam kategori gender violence dapat 

meliputi, antara lain; 

a. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, perkosaan dalam 

perkawinan juga termasuk di dalamnya. Artinya pemerkosaan yang 

terjadi jika seseorang untuk mendapatkan pelayanan seksual dilakukan 

secara paksa tanpa kerelaan dari yang bersangkutan. Munculnya 

ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan yang disebabkan 

oleh berbagai faktor, misalnya malu, ketakutan, dan keterpaksaan baik 

dari segi ekonomi, sosial maupun kultural sehingga tidak ada pilihan 

lain. 

b.  Serangan fisik dan tindakan pemukulan yang terjadi dalam rumah 

tangga (domestic violence), termasuk di antaranya penyiksaan terhadap 

anak-anak ( child apuse). 

c.  Penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital 

mutilateal), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. 

Penyunatan ini dilakukan dengan berbagai alasan yang diungkapkan 

dalam suatu kelompok masyarakat. Namun, salah satu alasan terkuat 

yaitu adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk 

mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah 

mulai jarang didengar. 

d.  Prostitution (pelacuran) merupakan bentuk kekerasan terhadap 

perempuan yang dilakukan dengan motif ekonomi yang merugikan 
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kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan 

standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Disatu sisi pemerintah 

melarang dan menangkapi, tetapi disisi lain juga menarik pajak dari 

praktik prostitusi tersebut. Seorang pelacur dianggap rendah oleh 

masyarakat, namun tempat praktiknya selalu ramai dikunjungi 

orang.
107

 

e.  Pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis 

kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni berupa pelecehan 

terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek 

demi keuntungan seseorang. 

f.  Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam program 

keluarga berencana. Keluarga berencana di banyak tempat ternyata 

telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka 

memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan 

seringkali dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua 

orang tahu bahwa persoalannya tidak hanya pada perempuan 

melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias 

gender, perempuan dipaksa melakukan sterilisasi yang seringkali 

membahayakan, baik fisik maupun jiwa mereka. 

g.  Jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni menyentuh atau 

memegang bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara 

dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini 
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sering terjadi ditempat pekerjaan maupun di tempat umum seperti 

dalam bus.
108

 

h.  Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan 

di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual (sexual 

and emotional harrasment). Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang 

umum terjadi adalah unwanted attention from men. Banyak orang 

membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena tindakan 

itu merupakan usaha untuk bersahabat. Akan tetapi, sesungguhnya 

pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan 

tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi 

perempuan. Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan dalam 

pelecehan seksual, diantaranya yaitu : 

1) Menyampaikan lelucon jorok secara fulgar pada seseorang dengan 

cara yang dirasakan sangat ofensif. 

2) Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor. 

3) Mengintrograsi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan 

seksualnya atau kehidupan pribadinya. 

4) Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan 

kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya. 

5) Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau 

tanpa seizin dari yang bersangkutan.
109
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BAB III 

PRESEPSI PEREMPUAN PELAKU GUGAT CERAI DI PONOROGO 

TENTANG GUGAT CERAI 

 

A. Data Umum 

1. Kondisi Sosial Ponorogo 

Kasus perceraian di Ponorogo setiap tahun meningkat. Ironisnya, 

hampir 50% kasus perceraian itu menimpa pasangan yang istri atau pihak 

perempuan bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. 

Pejabat Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Abdullah Shofwandi, 

mengatakan kasus perceraian di Ponorogo memang cukup tinggi. Pada 

tahun 2016 hingga bulan September kasus perceraian di Ponorogo 

mencapai 1.670 dengan gugat cerai 1.137 kasus dan cerai talak 533 

kasus.
110

 

Abdullah menyampaikan kasus perceraian didominasi pasangan 

yang berlatar belakang sang istri bekerja di luar negeri dan suami 

mengurus rumah di kampung halaman. “Sebagian besar memang 

didominasi TKW yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya. 

Jumlahnya kira-kira mencapai 50% dari total kasus perceraian,” jelas dia 

kepada Madiunpos.com di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Dia 

menuturkan alasan istri mengajukan perceraian pun beragam, antara lain 
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faktor ekonomi, hubungan sudah tidak harmonis, perselingkuhan, dan 

terjadi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri. Selain itu, untuk 

kasus cerai gugat yang diajukan istri yang bekerja sebagai TKW di luar 

negeri, istri merasa suami mereka di kampung sudah tidak menarik karena 

terlihat lusuh dan hanya menghambur-hamburkan uang kiriman istrinya. 

“Soal penampilan terkadang juga menjadi pengaruh, biasa istri yang 

bekerja di luar negeri kan berpenampilan lebih bersih. Sedangkan 

suaminya yang di kampung mungkin penampilannya kurang menarik, itu 

juga menjadi alasan dalam beberapa kasus,” jelas dia.111
 

Namun, selain faktor itu, suami yang ditinggal istrinya bekerja di 

luar negeri juga kerap memanfaatkan kesempatan untuk berselingkuh. 

Sehingga, saat hubungan perselingkuhan itu diketahui, istrinya langsung 

mengajukan gugat cerai. Lebih lanjut, dia menuturkan hampir setiap bulan 

ada kasus gugat cerai dari pasangan yang berlatar belakang istri bekerja di 

luar negeri diajukan ke PA Ponorogo. “Kondisi semacam ini memang 

sulit dicegah, perlu ada kedewasaan dalam menjalin hubungan 

membangun keluarga,” terang dia.112
 

Kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ponorogo, 

Sumani, mengatakan tingkat perceraian yang dilakukan pasangan yang 

memiliki latarbelakang TKI/TKW di luar negeri cukup tinggi. Saat ini 

pemerintah baru membahas raperda mengenai peraturan TKI, yang salah 

satu poinnya yaitu mengatur perceraian seorang TKI. “Jadi akan diatur, 
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saat masih menjadi TKI/TKW, mereka tidak boleh mengajukan 

perceraian. Baru setelah mereka pulang dari luar negeri bisa mengajukan 

perceraian. Ini hanya untuk mencegah supaya kasus perceraian TKW 

tidak banyak,” jelas dia.113
 

2. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Kabupaten Ponorogo 

a. Ekonomi 

Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang 

cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang 

tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo 

antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar 

Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Jenangan dan 

pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan 

Jawa. Di kabupaten ini juga terdapat pasar hewan terbesar 

di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap 

hari Pahing.
114

 

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 

2008-2012 ini menggunakan metode pendekatan produksi yaitu jumlah 

nilai barang dan jasa akhir atau nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh 

suatu unit ekonomi/unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu 

tertentu. Sementara tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000, 
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artinya untuk memperoleh pertumbuhan riil PDRB, variabel harga 

didasarkan pada harga-harga pada tahun 2000. 

PDRB 2008-2012 ini dikelompokkan menjadi 9 sektor atau 

lapangan usaha yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalian, 

industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi/bangunan, 

perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa 

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, jasa-jasa.
115

 

b. Pendidikan 

Kondisi sosial kabupaten Ponorogo tercermin dalam 

pendidikan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan 

yang memadai merupakan syarat mutlak terselenggaranya proses 

belajar mengajar yang baik. 

Data Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
116

 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah 

Sekolah 

Jumlah 

Murid 

Jumlah 

Guru 

Rasio 

Guru:Murid 

SD 609 6.8410 6.823 1:10 

SLTP 89 25.461 2.281 1:11 

SLTA/ 

SMK 

60 9.489 

14.229 

940 

1.133 

1:11 

 

Sumber data lain menyebutkan: 

 

 

Data Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
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PENDIDIKAN 

FORMAL 

TK 

/RA 

SD/ 

MI 

SMP/ 

MTS 

SMU/ 

MA 

SMK PT 

Negeri 13 625 63 20 7 2 
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Swasta 617 88 108 57 25 8 

Total 630 713 171 77 32 10 

 

 

Dari sekian jumlah lembaga pendidikan ini, yang masuk di sekolah 

Islam, dari Madrasah Diniyah, Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan 

Madrasah Aliyah tercatat 46.618 murid Madrasah Diniyah, 8.053 murid 

Madrasah Ibtidaiyah, 12.860 siswa Madrasah Tsanawiyah, dan 7.783 siswa 

Madrasah Aliyah. 10 Perguruan Tinngi itu: Universitas Muhammadiyah, 

Universitas Merdeka, Institut Sunan Giri, Institut Studi Islam Darussalam, 

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi 

Ilmu Kesehahatan, Akademi Komunitas Negeri Ponorogo, dan Akademi 

Keperawatan. 

Selain lembaga pendidikan formal di atas ada lembaga pondok 

pesantren yang sebenarnya sebagian juga menyelengggarakan pendidikan 

formal. Di kabupaten Ponorogo tercatat ada 62 pondok pesantren besar dan 

kecil. Pesantren besar di antaranya Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kampus Satu dan Kampus Dua yang mempunyai santri sebanyak 6.400 

orang. 

Jumlah seluruh santri pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo 

padea tahun 2012 sebanyak 30.249 orang. Jumlah itu meningkat 15,22 % 

dari tahun sebelumnya. Jumlah itu meningkat 15,22 % dari tahun 

sebelumnya, sebesar 26.252 orang.
118
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3. Letak Geografis Kabupaten Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

propinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Ponorogo terletak di 

sekitar 111° 17‟ s/d 111° 52‟ bujur timur dan 7° 49‟ s/d 8° 20‟ lintang 

selatan. 

Jika dilihat dari letak ketinggian permukaan laut, Kabupaten 

Ponorogo memiliki tiga tingkatan. Ketinggian pertama yaitu <500 m dari 

permukaan laut yang meliputi 242 desa, 500-700 m meliputi 45 desa dan 

ketinggian ketiga yaitu >700 m yang meliputi 20 desa. Selain itu, 

Kabupaten Ponorogo memiliki suhu 18 s/d 26 „C di dataran tinggi dan 27 

s/d 31 „C di dataran rendah. Adapun batas da pembagian wilayah 

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:
119

 

a. Batas wilayah Kabupaten Ponorogo bagian utara di batasi oleh 

Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk, 

bagian timur di batasi oleh Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten 

Trenggalek, bagian selatan di batasi oleh Kabupaten Pacitan dan 

bagian barat di batasi oleh Kabupaten Pacitan dan Kabupaten 

Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah). 

4. Profil Informan 

Adapun profil informan yang diteliti oleh penulis, sebagai berikut:   
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a. Informan Pertama 01/W/13-V/2017 

Adalah ibu rumah tangga berumur 28 tahun dan telah 

dikaruniai 1 orang anak laki-laki (inisial ARD), umur 7 tahun 6 bulan. 

Informan melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2008 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Setelah menikah informan ikut 

dengan suaminya tinggal di Dukuh Krajan RT 03 RW 03 Desa Pulung 

Kec. Pulung Kab. Ponorogo. Akibat sering terjadinya perselisihan 

informanpun keluar dari rumah kediaman bersama/pisah ranjang. 

Sejak April 2015 informan kembali ke Pare Kabupaten Kediri dan 

suami informan mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama 

Ponorogo dan setelah diputus oleh Pengadilan, informan mengajukan 

gugatan perlawanan (verzet) dan telah diputuskan pada hari Senin 

tanggal 19 September 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo.
120

 

Saat ini setelah berpisah, rumah kediaman bersama dahulu 

yang saat ini ditempati mantan suami sedikit mengalami perubahan. Di 

rumah tersebut mantan suami mendirikan tempat usaha toko di depan 

rumah. Namun dalam masalah perekonomian masih bisa dibilang sama 

seperti dahulu dan justru telah menjual salah satu sepeda motor untuk 
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membangun usaha toko tersebut. Sedangkan informan telah kembali 

kepada keluarga di Pare Kabupaten Kediri dan mendapat hidup yang 

layak dan pekerjaan sebagai guru bantu Sekolah Dasar.
121

  

b. Informan Kedua 02/W/27-V/2017 

Adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai 

pramugari berumur 39 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak (inisial 

MRT) lahir di Surabaya tanggal 15 Mei 2000 dan (inisial AZT) lahir di 

Surabaya tanggal 13 Desember 2006. Informan melangsungkan 

pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 1998 di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo sebagaimana termuat dalam register nikah nomor : 

313/02/XII/1998.
122

 

Setelah menikah informan dan suaminya tinggal di rumah 

bersama di Jalan Platuk Donomulyo 5/3A Surabaya Jawa Timur. 

Setelah menikah terjadi perselisihan yang puncaknya akhir tahun 2014 

menyebabkan informan terpaksa meninggalkan rumah kediaman 

bersama dan kemudian mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama 

Ponorogo padal awal tahun 2016 gugat cerai tersebut diputuskan pada 

hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo. 
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Sesudah gugat cerai tersebut putus, perekonomian informan 

sudah tertata dan mulai merenovasi rumah kediaman informan, serta  

dapat menyisihkan uang untuk masa tua informan.
123

 

c. Informan Ketiga 03/W/08-VII/2017 

Adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai 

pedagang sayur berumur 24 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak 

(inisial AYKP) lahir di Ponorogo tanggal 13 Januari 2013. Informan 

melakukan pernikahan pada hari Jum‟at tanggal 18 Mei 2012 dicatat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo sebagaimana termuat dalam Register 

Nikah Nomor : 0137/026/V/2012.
124

 

Setelah menikah informan tinggal di rumah suaminya. Karena 

kebutuhan ekonomi yang mendesak pada awal tahun 2013 informan 

pergi bekerja ke Hongkong, pulang akhir tahun 2013, berangkat lagi 

awal tahun 2014, pulang tanggal 16 September 2016 dan memulai 

usaha berdagang sayur. Rumah tangga informan awalnya harmonis 

namun sejak penggugat hamil 8 bulan ketentraman keluarga informan 

mulai goyah tidak harmonis hingga puncaknya sejak bulan Juni 2016. 

Akibatnya setelah kejaidian tersebut informan pisah tempat tinggal dan 

mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo pada akhir 

                                                           
123

 Lihat lampiran transkip observasi dengan kode: 02/O/27-V/2017. 
124

 Lihat lampiran transkip wawancara dengan kode: 03/W/08-VII/2017. 



69 

 

 

tahun 2016 dan telah diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 

2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.
125

 

Saat ini informan harus bekerja keras untuk mencukupi biaya 

kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan informan masih cukup 

dalam memenuhi kebutuhan pokok namun untuk kebutuhan penunjang 

informan masih jauh dari kata cukup.
126

 

d. Informan Keempat 04/W/21-VIII/2017 

Adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai 

Tenaga Kerja Wanita di Malaysia berumur 36 tahun dan telah 

dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama (inisial DADS) yang 

lahir pada tanggal 23 Juni 2004. Informan melangsungkan pernikahan 

pada tanggal 08 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Ponorogo, dengan Register Akta Nikah 

Nomor: 541/27/X/2003.
127

 

Setelah menikah informan tinggal bersama di rumah orang tua 

informan di Jalan Sulawesi, no. 33 B, RT 005 RW 003 Kelurahan 

Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, hingga informan pergi bekerja 

menjadi TKW di Malaysia sekira sejak tanggal 22 April 2008 hingga 

saat ini. Rumah tangga informan mulai goyah sejak pertengahan 

Desember 2012 karena faktor ekonomi yang selalu dibebankan 

terhadap informan, sehingga informan sudah tidak tahan lagi dan 

mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo pada Maret 
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2017 gugat cerai tersebut telah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 

April 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.
128

 

 Kondisi perekonomian informan kurang lebih sama seperti dahulu, 

tetapi sekarang lebih baik dibanding saat menikah yaitu sudah ada 

perbaikan rumah serta membeli mobil baru. Sampai saat ini informan 

masih menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia untuk mencukupi 

kebutuhannya.
129

 

 

B. Data Khusus 

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Perempuan Melakukan Gugat 

Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo 

Tingginya kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo membuat 

keprihatinan banyak pihak. Perceraian di Ponorogo sekarang ini 

banyak sekali yang dilakukan oleh pihak isteri atau biasa yang disebut 

gugat cerai. Menurut pemaparan Bapak Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., 

M.Hum Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, perkara gugat cerai marak di 

Pengadilan Agama Ponorogo didasari berbagai penyebab, yaitu ekonomi, 

KDRT, perselisihan, mabuk dan lain-lain.
130

 Hal itu sesuai dengan 

dokumen resmi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Ponorogo kepada 

peneliti, yaitu perkara perceraian yang diterima dan diputus pada tahun 

2015-2017, dengan perincian pada tahun 2015 sebanyak 2153 perkara 
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dengan perincian cerai talak 665 dan gugat cerai 1488 perkara, pada tahun 

2016 sebanyak 2088 perkara dengan perincian cerai talak 645 dan gugat 

cerai 1443 perkara,  dan di tahun 2017 bulan Januari sampai April 

sebanyak 698 perkara dengan perincian cerai talak 219 perkara dan gugat 

cerai 479 perkara.
131

 

Banyaknya perkara gugat cerai yang terjadi di Ponorogo karena 

berbagai faktor yang melatarbekanginya, sesuai dengan data yang 

diperoleh penulis di antara yang menjadi penyebab yaitu ekonomi, moral, 

meninggalkan kewajiban, kawin di bawah umur, menyakiti jasmani, 

dihukum, cacat biologis, terus menerus berselisih.
132

 

Gugat cerai menjadi jalan keluar bagi perempuan karena merasa 

sudah tidak sanggup mempertahankan ikatan rumah tangganya. Di sini 

peneliti mengambil empat informan perempuan yang sudah melakukan 

gugat cerai. Profil informan sudah dipaparkan pada pembahasan 

sebulumnya sehingga paparan pada bab ini langsung berupa data hasil 

wawancara. 

Informan pertama, adalah ibu rumah tangga yang melakukan 

gugat cerai karena alasan ekonomi. Ia mengatakan:  

Kesetaraan dalam keluarga ya harus adanya penyamaan hak 

baik suami maupun isteri. Saya mengurus urusan rumah saja 

sedangkan untuk nafkah ditanggung suami saya. Namun dalam 

faktor ekonomi kami masih kekurangan.
133

 

 

                                                           
131

 Lampiran data Pengadilan Agama Ponorogo. 
132

  Ibid.,2 
133

 Lihat transkrip wawancara dengan kode: 01/W/13-V/2017. 



72 

 

 

Informan tersebut dalam kehidupan rumah tangganya sudah sesuai 

dengan perannya masing-masing dan tidak adanya peran ganda oleh isteri 

dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari sang isteri masih terasa kurang. Selanjutnya ia juga 

mengatakan: 

Kemudian saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan 

karena suami saya telah mengajukan permohonan cerai talak ke 

Pengadilan Agama Ponorogo di mana dalam perkara tersebut 

telah diputus verstek akibat putusan tersebut saya merasakan 

ketidakadilan sehingga saya melakukan perlawanan (verzet).
134

 

 

Dilihat dari pernyataan informan di atas menunjukkan adanya 

putusan Pengadilan Agama Ponorogo terkait cerai talak yang diajukan 

mantan suami, sehingga informan tidak terima atas putusan cerai talak 

verstek yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo dan akhirnya informan 

melakukan perlawanan (verzet) untuk mendapatkan keadilan yang ia 

inginkan. 

Kemudian informan kedua yaitu seorang ibu rumah tangga yang 

bekerja sebagai pramugari yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan 

seringnya terjadi perselisihan dan ekonomi. Ia mengatakan: 

Sebagai isteri yang bekerja untuk keluarga karena masih 

kurangnya nafkah dari suami, saya merasa terbebani dengan 

peran saya dalam keluarga. Saya bekerja keras untuk keluarga 

sedangkan suami saya bekerja tapi hasil kerjanya untuk dia 

sendiri. Kalau seperti itu siapa yang lama-lama tidak jengkel, 

sampai-sampai saya sebagai isteri sahnya jarang diberi nafkah. 

Bahkan anak saya dua-duanya tidak diberi nafkah.
135
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Jadi yang dituntut oleh informan adalah tanggung jawab suami 

dalam menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga, karena menafkahi 

itulah tugas seorang kepala rumah tangga. Isteri hanya membantu ketika 

peran suami itu tidak terpenuhi, yang terjadi adalah perselisihan yang 

berujung pada keputusan untuk menggugat cerai. Lebih lanjut informan 

mengatakan: 

Walaupun saat ini zamannya kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, yang dulu perempuan hanya diam di rumah dan 

yang bekerja suami, sekarang posisi isteri juga bisa berperan 

sama. Tapi walaupun ada emansipasi wanita seharusnya 

seorang suami jangan menggantungkan isteri bekerja saja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga.
136

 

 

Informasi tersebut menunjukkan bahwa informan turut serta 

memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai pramugari. 

Sayangnya upaya informan untuk meringankan beban suami tersebut 

tidak disertai dengan tanggung jawab dari suami. Suaminya hanya 

mementingkan diri sendiri. Sejatinya informan sangat tidak keberatan ia 

juga mengambil peran pencari nafkah, tapi karena perilaku suami yang 

tidak menafkahi, bekerja untuk dirinya sendiri, pada kondisi inilah 

informan merasakan ketidakadilan sehingga ia melakukan gugat cerai. 

Kemudian informan ketiga yaitu seorang ibu rumah tangga yang 

bekerja sebagai pedagang sayur yang mengajukan gugatan cerai dengan 

alasan perselisihan dan pertengkaran sampai tiada harapan untuk rukun 

kembali, ia mengatakan: 
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Saya merasa terbebani dengan peran saya dalam rumah tangga. 

Dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di 

Hongkong untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sekarang 

saya bekerja di rumah sebagai pedagang sayur untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.
137

 

 

Seperti yang informan ungkapkan ia merasa terbebani dalam 

keluaga. Karena ia mengurus rumah tangga dan bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. 

Sedangkan suami mempunyai pekerjaan tidak mapan (serabutan) 

sehingga dirasa kurang mampu menafkahi keluarga. Selanjutnya informan 

mengatakan: 

Kemudian saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan 

Agama karena perselisihan dan pertengkaran sampai tiada 

harapan untuk rukun kembali. Saat tinggal dirumah mertua 

saya, saya sering berselisih  paham dengan mertua saya. 

Mengetahui hal tersebut sebagai suami dia tidak berusaha 

mendamaikan tapi malah menyalahkan saya hingga akhirnya 

terjadi pertengkaran antara saya dan mantan suami saya.
138

  

 

Permasalahan informan berikutnya bahwa ia merasa tidak kuat 

atas perlakuan mertuanya, ditambah lagi suaminya tidak memberikan 

solusi yang baik agar terselesainya masalah justru memojokkan informan. 

Sehingga permasalahan tak kunjung reda dan semakin rumit yang 

menyebabkan tidak ada titik temu dalam permasalahan tersebut. Ia juga 

mengatakan: 

Selain itu mantan suami saya mempunyai kebiasaan minum 

minuman keras dan mempunyai sifat boros serta tidak amanah 

dalam menggunakan uang kiriman saya waktu kerja di 

Hongkong. Semua uang kiriman saya habis tidak jelas 

digunakan untuk keperluan apa.  Dia sering cemburu buta, 
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yakni menuduh saya ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa 

bukti yang sah.
139

 

 

Dari yang informan utarakan tersebut menunjukkan bahwa mantan 

suami informan mempunyai kebiasaan buruk yang susah untuk diperbaiki. 

Tidak mempunyai rasa tanggungjawab dalam menggunakan uang hasil 

kerja informan, dan mantan suami informan merasa tidak bersalah atas 

perbuatannya. Justru mantan suami menuduh istrinya mempunyai 

hubungan dengan orang lain tanpa dasar yang jelas. 

Informan keempat yaitu seorang ibu rumah tangga yang saat ini 

bekerja sebagai TKW yang mengatakan bahwa: 

Saya mengajukan gugatan cerai karena, awalnya mulai 

pertengahan tahun 2012 keadaan rumah tangga kami terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor 

ekonomi, sehingga untuk mencukupi biaya hidup keluarga saya 

harus bekerja ke Malaysia. Selain itu yang menyebabkan 

terjadinya perselisihan dalam rumah tangga saya yaitu mantan 

suami saya tidak amanah dalam membayar hutang saya kepada 

majikan bapak kandung saya, padahal uangnya sudah 

dikirimkan kepada mantan suami saya.
140

 

 

Jadi, perceraian informan disebabkan karena suaminya dirasa 

kurang bertanggungjawab atas ekonomi keluarga. Dan tidak bisa 

mengelola uang yang dikirimkan informan untuk membayar hutang 

kepada majikan orang tuanya, sehingga informan berani mengajukan 

gugatan cerai terhadap suaminya. 
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2. Perspektif Perempuan Pelaku Gugat Cerai Tentang Keadilan Dalam 

Perkawinan  

Keadilan dalam perkawinan terjadi ketika suami dan isteri telah 

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri. Terkadang 

sering pula ketika suami ataupun isteri telah menjalankan kewajibannya 

tetapi mereka tidak mendapatkan haknya. 

Menurut informan 01/W/13-V/2017, seorang ibu rumah tangga 

yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan faktor ekonomi, ia 

mengatakan: Dalam rumah tangga saya merasa sudah adil, karena saya 

dulu sebagai istri hanya bertugas mengurus urusan rumah saja sedangkan 

untuk nafkah ditanggung mantan suami, namun kami masih 

kekurangan.
141

  

Yang melatar belakangi perceraian informan bukan masalah 

keadilan di dalam rumah tangga, melainkan faktor ekonomi yang terus 

menerus kekurangan inilah yang menjadi alasan informan mengajukan 

gugat cerai. 

Pendapat berbeda disampaikan oleh informan kedua 02/W/27-

V/2017 yaitu seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pramugari 

yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan seringnya terjadi 

perselisihan dan ekonomi, ia mengatakan: 

Saya merasa terbebani dengan peran saya dalam keluarga, 

karena saya bekerja keras untuk keluarga dan suami saya 

bekerja tapi hasil kerjanya untuk dia sendiri. Kalau seperti itu 

siapa yang lama-lama tidak jengkel, sampai-sampai saya 
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sebagai isteri sah nya jarang diberi nafkah. Bahkan anak saya 

dua-duanya tidak diberi nafkah. 
142

 

 

Justru kebalikan dari informan pertama, yang melatarbelakangi 

terjadinya perceraian informan kedua adalah rasa ketidakadilan yang 

diperoleh dari mantan suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Rasa ketidakadilan yang dimaksud disini sang suami 

jarang memberikan nafkah kepada isteri bahkan tidak memberikan nafkah 

kepada kedua anaknya. 

Informan ketiga hampir mirip dengan informan kedua 03/W/08-

VII/2017 yaitu seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang 

sayur, mengatakan bahwa: 

Saya merasa mendapat ketidakadilan karena saya harus menjadi 

tulang punggung keluarga yakni dulu bekerja menjadi TKW 

kemudian sekarang bekerja sebagai pedagang sayur. Yang 

membuat saya kesal itu mantan suami saya malah mengunakan 

uang saya seenaknya dia mas, dan untuk keperluan apa itu tidak 

jelas. Yang bekerja keras itu saya tapi malah uangnya 

dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu.
143

 

 

Yang melatarbelakangi perceraian informan ketiga yaitu 

dikarenakan informan merasa terbebani karena menjadi tulung punggung 

keluarga. Sehingga hal tersebut informan merasakan ketidakadilan. 

Sedangkan mantan suaminya menghabiskan uang informan ketiga dari 

hasil jerih payahnya untuk keperluan yang tidak jelas. 

Kemudian informan keempat  04/W/21-VIII/2017 yaitu seorang 

Tenaga Kerja Wanita, mengatakan: Menurut saya, jelas tidak adil mas. 
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Seharusnya mantan suami saya yang bekerja keras tapi justru saya yang 

bekerja keras untuk mencukupi ekonomi, kan saya sudah banting tulang 

berusaha membantu mecukupi keluarga saya, namun justru 

disalahgunakan dan tidak amanah.
144

 

Dalam hal alasan perceraian ketidakadilan yang informan keempat 

rasakan hampir sama dengan informan ketiga. Yang membedakan disini 

dalam hal pekerjaanya, yaitu informan pertama bekerja sebagai pedagang 

sayur dan informan keempat menjadi TKW. 

Keadilan dalam rumah tangga dapat terbentuk jika tidak adanya 

unsur stereotype, subordinasi, marginalisasi, double burden dan violence. 

Adapun jawaban dari informan tentang keadilan dalam perkawinan 

seperti pemapatan di atas sebagai berikut: 

a. Stereotype 

Stereotype adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin 

tertentu, dan akibat dari stereotype itu terjadi diskriminasi serta 

berbagai ketidakadilan lainnya.
145

 

Dalam penelitian ini, informan yang mendapatkan perilaku 

stereotype adalah informan kesatu, dan keempat, menurutnya: 

Informan 01/W/13-V/2017 mengatakan: Ada, karena saya 

hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga hanya dipandang sebelah 
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mata dan dianggap tidak tahu menahu tentang apa-apa. Semua 

keputusan dalam rumah tangga selalu oleh mantan suami saya.
146

  

Informan 04/W/21-VIII/2017 mengatakan: Ada mas, saya 

juga bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. 

Namun oleh mantan suami, saya hanya dianggap pencari uang 

tambahan saja dan selalu dipandang di bawah suami saya dan dia 

sering berkata kasar “koe kui wong wedok ceto opo!!” dalam Bahasa 

Jawa, jika menyelesaikan masalah keluarga.
147

 

Jadi, stereotype pada informan pertama adalah tidak adanya 

ruang bagi informan untuk mengutarakan pendapat dalam rumah 

tangga. Dan sedangkan pada informan keempat dianggap tidak tahu 

menahu masalah rumah tangga. 

Sedangkan, untuk informan kedua dan ketiga tidak 

mengalami kondisi stereotype. Menurutnya: Informan 02/W/27-

V/2017 mengatakan: Untuk stereotype pada saya, saya rasa tidak 

pernah terjadi karena saya diberikan kebebasan untuk sama-sama 

mencari penghasilan dan dalam keputusan rumah tangga diselesaikan 

bersama.
148

 Dan informan 03/W/8-VII/2017 mengatakan: Tidak ada 

mas, disini kami memandang sama dengan hak dan kewajiban yang 

kami punyandan tidak pernah adanya stereotype dalam keluarga 

saya.
149
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b. Subordinasi 

Subordinasi yaitu meletakkan perempuan di bawah supremasi 

laki-laki, perempuan harus tunduk kepada sesama manusia, yakni 

kaum laki-laki.
150

 

Dalam penelitian ini, informan yang mendapatkan perilaku 

subordinasi adalah informan kesatu, dan keempat. Menurutnya: 

Informan 01/W/13-V/2017 mengatakan: Iya mas, dia hanya 

menganggap saya tidak penting dan dalam segala sesuatu saya 

dianggap tidak tau.
151

 Informan 04/W/21-VIII/2017 mengatakan: Iya 

mas, pernah terjadi pada saya dahulu mungkin saya kaum perempuan 

dianggap tidak tau menau dan dari segi pendidikan saya yang rendah 

mas.
152

 

Jadi, dari ungkapan kedua informan di atas, yaitu informan 

pertama dan keempat jika dikaitkan dengan subordinasi, terjadi 

subordinasi karena segala sesuatu di bawah keputusan laki-laki. 

Perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil 

keputusan. Seperti yang dialami oleh para informan kesatu dan 

keempat dianggap tidak tahu menahu. 

Sedangkan untuk informan kedua dan ketiga, tidak mengalami 

subordinasi. Menurutnya: Informan 02/W/27-V/2017 mengatakan: 

Tidak ada mas, mungkin dari pendidikan kami yang Alhamdulillah 
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cukup tinggi maka tidak ada subordinasi.
153

 Dan informan 03/W/08-

VII/2017 mentgatakan: Tidak ada mas pada keluarga saya dahulu.
154

 

c. Marginalisasi 

Marginalisasi adalah terjadi pemiskinan ekonomi terhadap 

kaum perempuan.
155

 Dalam penelitian ini, informan yang mendapatkan 

perilaku marginalisasi adalah informan kesatu, dan keempat. 

Menurutnya: 

Informan 01/W/13-V/2017 mengatakan: Ada mas, karena 

perempuan dianggap hanyatau urusan dapur dan rumah maka oleh 

suami saya dahulu dilarang untuk bekerja walaupun keuangan keluarga 

saya minim.
156

 Informan 04/W/21-VIII/2017 mengatakan: Pernah mas, 

saya merasa dipinggirkan dalam banyak hal seperti keputusan, mencari 

nafkah dan lain sebagainya. Walaupun saya sudah ikut serta membantu 

mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.
157

 

Jadi, dari keterangan informan pertama dan keempat 

bahwasannya mereka mengalami marginalisasi yang mana hak-hak 

yang harus didapatkan oleh para informan dipinggirkan atau diabaikan. 

Sedangkan untuk informan kedua dan informan keempat tidak 

dalam keadaan marginalisasi. Menurutnya: Informan 02/W/27-V/2017 

mengatakan: Tidak ada, kami memandang satu sama lain sama.
158

 Dan 
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informan 03/W/08-VII/2017 mengatakan: Tidak ada mas, saya 

diberikan kebebasan untuk mencari nafkah waktu ekonomi keluarga 

kami surut, dan dalam kegiatan sehari-hari tidak adanya 

marginalisasi.
159

 

d. Double burden 

Double Burden adalah mengelola rumah tangga, maka banyak 

perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih 

lama.
160

Dalam penelitian ini, informan yang mendapatkan perilaku 

double burden  adalah informan kedua, dan ketiga. Menurutnya: 

Informan 02/W/27-V/2017 mengatakan: Iya ada mas, saya 

melakukan peran ganda. Saya merasa terlalu terbebani, saya bekerja 

mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Karena jika saya 

tidak melakukan apa yangseharusnya dilakukann isteri pasti suami 

saya marah-marah, walaupun saya baru sampai dirumah setelah 

bekerja.
161

 

Informan 03/W/08-VII/2017 mengatakan: Iya mas, saya harus 

bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga 

dan juga menjadi ibu rumah tangga.
162

  

Jadi, menurut penulis informan kedua dan ketiga mengalami 

beban ganda yang ditanggung oleh para informan, yaitu informan 

pertama dan kedua. Yang mana para informan bekerja diluar rumah 
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untuk memenuhi nafkah keluarga dan mengurus rumah tangga, maka 

terjadi beban ganda. 

Sedangkan informan kesatu dan keempat tidak dalam keadaan 

double burden. Menurutnya: Informan 01/W/13-V/2017 mengatakan: 

Tidak ada, karena saya hanya dituntut untuk urusan dapur dan rumah 

saja mas, saya sangat dibatasi.
163

 Dan informan 04/W/21-VIII/2017 

mengatakan: Tidak ada mas, karena saya sebelum menjadi TKW 

sebagai ibu rumah tangga dan karena faktor ekonomi saya pergi keluar 

negeri untuk mencukupi ekonomi keluarga, dan saya tidak lagi 

mengurus rumah tangga karena saya bekerja di negara lain dengan izin 

dari suami.
164

 

e. Violence 

Violence adalah kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu 

umumnya perempuan, yang disebabkan perbedaan gender. Kekerasan 

di sini mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, 

sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan 

seksual (sexual harassment) dan menciptakan ketergantungan.
165

 

Dalam penelitian ini, informan yang mendapatkan perilaku 

violence  adalah semua informan. Menurutnya: 

Informan 01/W/13-V/2017 mengatakan: Kekerasan secara fisik 

tidak ada mas, melainkan kekerasan psikis lewat perkataan dulu pernah 
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terjadi mas.
166

 Informan 02/W/27-V/2017 mengatakan: Pernah mas, 

suami saya pernah menampar saya sekali, selain itu saya pernah 

dicemooh dan diusir dari rumah kediaman kami di Surabaya.
167

 

Informan 03/W/08-VII/2017 mengatakan: Ada mas, namun 

bukan kekerasan fisik melainkan psikis, dia sering berbicara yang tidak 

pantas kepada saya.
168

 Dan Informan 04/W/21-VIII/2017 mengatakan: 

Kekerasan psikis mas yang saya terima dari suami saya dahulu, dia 

sering berkata kasar dan tidak pantas diucapkan. Untuk kekerasan fisik 

alhamdulilah tidak ada mas. 
169

 

Jadi menurut penulis, keempat informan mengalami violence 

yang mana bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis. 
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BAB IV 

ANALISIS GENDER TERHADAP GUGAT CERAI DAN KEADILAN 

DALAM PERKAWINAN 

 

A. Analisis Gender terhadap Faktor Perempuan Mengajukan Gugat Cerai 

Adanya kesetaraan antara suami dan isteri memberikan peranan yang 

sama bagi kedua pihak sehingga dapat membangun rumah tangga yang 

semakin harmonis akan tetapi pada kenyataannya justru masih banyak 

perceraian terjadi. jika dianalisis dengan teori femenisme kebanyakan dari 

kaum perempuan yang mengajukan cerai gugat seharusnya mereka merasa 

bahwa kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan sudah disetarakan, 

namun kebanyakan dari mereka malah merasa tidak adil. 

Keadilan yang mereka rasakan jauh berbeda dengan angan para 

pelaku gugat cerai, ketika peran mencari nafkah telah disamakan seharusnya 

laki-laki dan perempuan saling melengkapi beban ekonomi keluarga sehingga 

menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi alasan para 

perempuan mengajukan gugat cerai ini  kebanyakan ketika para perempuan 

bekerja maka laki-laki menggantungkan ekonomi keluarga kepada 

perempuan, bahkan sampai melupakan kewajiban sebagai suami memberikan 

nafkah kepada isteri.  

Terdapat bermacam-macam faktor yang melatarbelakangi gugatan 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu ekonomi, tidak ada tanggung 

jawab, tidak ada keharmonisan dan lain sebagainya. Dari banyaknya kasus 
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perceraian yang terjadi tidak lepas dari pengaruh tentang kesetaraan gender 

dalam rumah tangga.  Ketidaksetaraan gender dalam keluarga sudah 

membudaya dan pada akhirnya berakibat pada posisi perempuan menjadi 

marjinalisasi, subordinasi dan anggapan secara umum kalau perempuan 

lemah, stereotype, double burden, dan bahkan bisa terjadi violence.  

Perubahan posisi perempuan dalam perceraian menjelaskan perubahan 

mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat. Mayoritas perempuan 

menempati peran sebagai pelaku yang mengendalikan keputusan cerai, hal 

tersebut besar kemungkinan terkait dengan besarnya akses sosial ekonomi 

yang didapatkan oleh perempuan. 

Faktor ekonomi dianggap sebagai faktor utama perceraian. Tingginya 

angka perceraian di Ponorogo salah satunya disebabkan oleh banyaknya 

perempuan yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. 

Kemandirian ekonomi karena akses pekerjaan dianggap telah mendorong 

perempuan menjadi lebih dominan dalam membuat keputusan cerai.  

Jika dilihat dari kelompok feminisme liberal, kelompok ini 

membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki. Mereka menghendaki 

agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk 

bekerja di luar rumah. Sedangkan yang terjadi jika kita lihat dari semua 

informan mereka malah merasa tidak adil setelah adanya kesetaraan gender 

yang memperbolehkan mereka bekerja dan disejajarkan posisinya dengan 

laki-laki. 
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Seperti yang diutarakan oleh informan kedua, sebagai isteri yang 

bekerja untuk keluarganya, karena masih kurangnya nafkah dari suami. 

Informan merasa terbebani dengan perannya dalam keluarga, sedangkan ia 

bekerja keras untuk keluarganya sedangkan mantan suaminya bekerja tetapi 

hasil kerjanya untuk dia sendiri. Sehingga informan merasa muak dan jengkel 

kepada mantan suami informan.
170

 

Tidak berbeda jauh dengan informan kedua, informan ketiga juga 

merasa terbebani dengan perannya dalam rumah tangga. ia bekerja sebagai 

pedagang sayur, dulu demi mencukupi kebutuhan keluarga informan rela 

bekerja sebagai TKW di Hongkong untuk mencukupi kebutuhan 

keluarganya.
171

 

Kemudian informan keempat juga merasakan ketidakadilan, karena 

seharusnya mantan suaminya yang bekerja keras tapi justru informan yang 

bekerja keras untuk mencukupi ekonomi keluarganya.
172

 

Pendapat para informan diatas, itu relevan dengan pendapat feminis 

liberal yang mengatakan bahwa kekerasan perempuan itu seperti terkait 

dengan kesetaraan untuk bekerja. Ketika mereka sudah bekerja, tetapi para 

suami tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga yang 

harus menafkahi, maka yang terjadi adalah ketidakadilan gender sehingga 

para informan melakukan gugat cerai. 

Kasus gugat cerai di Ponorogo juga bisa dilihat dari kacamata feminis 

radikal. Menurut kelompok feminisme radikal, perempuan tidak harus 
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tergantung pada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan 

kebendaan tetapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Sehingga ketika 

perempuan mampu bekerja sendiri dan mencukupi kebutuhanya dianggap 

bahwa kesetaraan yang diinginkan oleh kelompok feminisme radikal sudah 

terpenuhi. Persamaan secara total pada akhirnya akan merepotkan dan 

merugikan perempuan itu sendiri. Laki laki yang tanpa beban organ 

reproduksi secara umum akan sulit diimbangi oleh perempuan. 

Setelah peran yang sama terpenuhi banyak kaum perempuan yang 

merasa terbebani. Seperti menurut salah satu informan merasa tidak adil. Ia 

mengatakan: seharusnya suami yang bekerja memberikan nafkah sedangkan 

isteri yang bekerja seharusnya hanya sekedar membantu perekonomian 

keluarga saja malah sekarang di bebankan kepada informan, jadi seolah-olah 

informanlah yang menjadi tulang punggung keluarga.
173

 

Dilihat dari aliran femeinisme marxis-sosial, aliran ini berupaya 

menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin 

dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin 

itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini 

menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih 

rendah dari pada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.  

Feminisme  marxis-sosialis berpendapat bahwa ketimpangan gender di 

dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung 

terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan didalam lingkungan 
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rumah tangga. Isteri mempunyai ketergantungan lebih tinggi pada suami 

daripada sebaliknya. Perempuan senantiasa mencemaskan keamanan 

ekonominya, karenanya mereka memberikan dukungan kekuasaan kepada 

suaminya. Namun dalam kenyatannya pada penelitian ini justru kebalikannya, 

sebagian besar suami yang mendukung istri bekerja untuk memenuhi nafkah 

keluarganya. Semenjak perempuan ikut bekerja  banyak perempuan yang 

merasa diperlakukan tidak adil dan terbebani karena merasa memiliki beban 

ganda. 

Dengan kata lain penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pendapat 

feminis marxis-sosialis tidak relevan dengan fakta yang dialami oleh para 

informan. 

 

B. Analisis Gender tentang Keadilan dalam Perkawinan 

Keadilan dalam keluarga dapat terjadi jika suami isteri telah 

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta memperoleh hak mereka 

dengan baik dan tidak adanya ketidakadilan. Ketidakadilan gender dalam 

keluarga memiliki beberapa macam bentuk, meliputi stereotype, subordinasi, 

marginalisasi, double burden, dan violence. Dalam pembahasan ini, 

ketidakadilan gender akibat double burden (beban ganda) memiliki angka 

yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan macam ketidakadilan gender 

yang lainya. Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah 

tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih 
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banyak dan lebih lama (double burden). Sementara kaum laki-laki dianggap 

tabu apabila menanggung beban kerja domestik. 

 Seperti yang penulis temukan dari para informan, bahwa mereka 

merasa memiliki beban ganda dalam keluarga, selain harus mengurus rumah 

tangga, mereka juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan kedua, ia mengatakan bahwa dirinya 

mengalami beban ganda. Ia juga merasa terlalu terbebani karena bekerja 

mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Karena jika ia tidak 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh isteri, pasti suaminya marah-

marah. Walaupun dirinya baru sampai dirumah setelah bekerja.
174

 Sedangkan 

informan ketiga tidak jauh berbeda dengan informan kedua, ia juga harus 

bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan 

juga menjadi ibu rumah tangga.
175

 

Selain double burden mereka juga merasakan ketidakadilan berupa 

stereotype atau pelabelan negatif karena mereka dianggap hanya sebagai 

pencari nafkah tambahan padahal merekalah yang mencari nafkah keluarga 

atau nafkah pokok. Stereotype yang dalam pandangannya mengatakan bahwa 

laki-laki selalu dikaitkan dengan sifat kemandirian, rasional, petualangan, dan 

kekuasaan. Sebaliknya, perempuan dikaitkan dengan sifat ketergantungan, 

emosional, perawatan dan kelembutan. 

Ideologi demikian tentunya adalah anggapan yang salah bagi para 

perempuan tersebut karena menurut mereka kualitas personal laki-laki dan 
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perempuan tidak berbeda secara esensial (bersifat alamiah dan bawaan), 

melainkan hasil kontruksi sosial dan budaya. Sebagian informan merasakan 

dan menolak konsep stereotype atau pelabelan negatif terhadap mereka. 

Informan pertama mengatakan bahwasanya ia hanya dipandang sebagai ibu 

rumah tangga saja, sehingga hanya dipandang sebelah mata dan dianggap 

tidak tahu menahu tentang apa-apa. Semua keputusan dalam rumah tangga 

selalu diputuskan oleh mantan suaminya.
176

 

Seterotype juga dirasakan informan keempat, ia mengatakan bahwa 

dirinya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Namun oleh 

mantan suaminya hanya dianggap pencari uang tambahan saja dan selalu 

dipandang di bawah suaminya. Dia sering berkata kasar “koe kui wong wedok 

ceto opo!!”dalam Bahasa Jawa, jika menyelesaikan masalah keluarga.
177

 

Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara, banyak kebijakan 

dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Informan yang 

merasakan subordinasi ialah informan pertama dan keempat, informan 

pertama mengatakan bahwa mantan suaminya hanya menganggap ia tidak 

penting dan dalam segala sesuatu ia dianggap tidak tau.
178

 Sedangkan 

informan keempat juga mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami 
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peminggiran dan dianggap kaum perempuan tidak tau menau serta dari segi 

pendidikan ia memang rendah.
179

 

Di dalam rumah tangga, marginalisasi terhadap perempuan sudah 

terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan 

perempuan. Terjadinya marginalisasi tersebut dialami oleh informan yang 

pertama, ia mengatakan bahwa perempuan dianggap hanya tau urusan dapur 

dan rumah. Maka oleh suaminya dahulu dilarang untuk bekerja walaupun 

keuangan keluarganya minim.
180

 Sedangkan informan keempat juga 

mengatakan bahwa ia pernah merasa dipinggirkan dalam banyak hal seperti 

keputusan, mencari nafkah dan lain sebagainya. Walaupun ia sudah ikut serta 

membantu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
181

 

Violence atau kekerasan ini terjadi pada semua informan. Kekerasan 

bukan hanya berarti kekerasan fisik melainkan non fisik atau psikis yang 

terjadi pada informan. Informan yang pertama mengatakan: ia tidak 

mengalami kekerasan secara fisik, melainkan ia mendapatkan kekerasan 

psikis lewat perkataan.
182

 Selanjutnya informan yang kedua mengatakan 

bahwa ia mendapatkan kekerasan fisik berupa tamparan, namun hanya sekali 

saja terjadi. Selain itu ia pernah dicemooh dan diusir dari rumah kediaman 
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bersama di Surabaya.
183

 Sedangkan informan yang ketiga mengatakan bahwa 

ia juga pernah mengalami kekerasan, akan tetapi bukan fisik melainkan 

psikis. Ia sering berbicara yang tidak pantas kepadanya.
184

 Sedangkan 

informan keempat juga merasakan kekerasan psikis yang diterima dari 

suaminya dahulu. Mantan suaminya sering berkata kasar dan tidak pantas 

diucapkan.
185
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa analisis dalam Perempuan dan Gugat Cerai di 

Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Gender) dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Faktor yang menjadi alasan perempuan melakukan gugat cerai di 

Pengadilan Agama Ponorogo disebabkan oleh faktor ekonomi, tidak ada 

tanggung jawab suami, dan tidak ada keharmonisan. Dari faktor tersebut 

dapat dilihat dengan teori feminisme yang membenarkan perempuan 

bekerja bersama laki-laki, namun hal ini disalah gunakan kedua belah 

pihak baik perempuan itu sendiri maupun laki-laki. 

2. Persepsi perempuan pelaku gugat cerai tentang keadilan dalam rumah 

tangga belum mereka rasakan, karena mereka masih mengalami lima 

ketidakadilan gender yaitu stereotype (pelabelan negatif), subordinasi 

(menganggap tidak penting), marginalisasi (pemiskinan ekonomi), double 

burden (beban ganda), dan violence (kekerasan fisik ataupun psikis). Dari 

lima macam tersebut yang mengalami paling banyak ialah 01/W/13-

V/2017 dan 04/W/21-VIII/2017 yang mendapatkan empat unsur 

ketidakadilan gender tersebut terkecuali double burden, sedangkan 

02/W/27-V/2017 dan 03/W/8-VII/2017 mendapatkan dua unsur 

ketidakadilan gender yaitu double burden dan violence saja. 
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Dapat disimpulkan bahwa kelima faktor inilah yang mendasari 

ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam perkawinan, sehingga masih 

jauh dari kata keadilan dalam perkawinan.  

B. Saran-saran 

Dari semua pembahasan di atas penulis mempunyai beberapa saran, yang 

mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai 

gugat cerai. 

1. Bagi pasangan suami isteri hendaknya saling memahami, saling terbuka 

dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga 

tidak terjadi disharmonis dalam keluarga. Langkah yang ditempuh adalah 

dengan cara mengemukakan permasalahan yang ada, kemudian 

permasalahan tersebut dibicarakan bersama dan dicari jalan keluarnya 

bersama-sama, salah satunya adalah harus ada yang mengalah dan saling 

menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan 

dengan damai. 

2. Bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak yang terkait hendaknya 

melakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan 

segala aspeknya, guna merangsang kokohnya perkawinan dan mengurangi 

angka perceraian. 
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