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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 Kecamatan Tulakan merupakan salah satu bagian dari 12 Kecamatan yang 

berada di Kabupaten Pacitan. Kecamatan Tulakan terletak pada koordinat lat 

8º10ʹ13ʺ S dan long 111º16ʹ39ʺ E, dengan struktur tanah merupakan dataran 

tinggi yang merupakan daerah pegunungan kapur. 

 Secara administratif  wilayah Kecamatan Tulakan mempunyai batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara  : Kecamatan Tegalombo dan Kabupaten Ponorogo 

- Sebelah Timur  : Kecamatan Ngadirojo 

- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia 

- Sebelah Barat  : Kecamatan Kebonagung 

Kecamatan Tulakan dibagi menjadi 97 Dusun dan 202 Rukun Tetangga (RT). 

2. Gambaran Perceraian di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016 

 Dalam praktiknya yang terjadi di Pengadilan Agama perceraian 

yang dilakukan oleh istri atau yang lebih dikenal dengan cerai gugat 

mengalami kenaikan atau bahkan lebih tinggi volumenya dibandingkan 

dengan perkara cerai talak. Melonjaknya angka perceraian terlihat sekali 

pada tahun 2016. Cerai gugat mulai dari tahun 2015 hingga 2016 rata-rata 

1,7 kali jumlah cerai talak, atau sekitar 65% berbanding 35%. 
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 Jumlah perkara pada Pengadilan Agama tahun 2015 angka 

perceraian di Pacitan mencapai 515 perkara, sebanyak 330 perkara 

merupakan kasus cerai gugat dan kasus cerai talak hanya sebanyak 184 

perkara. Pada tahun 2016 angka perceraian meningkat menjadi 916 

perkara, dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 597 perkara merupakan 

kasus cerai gugat sedangkan kasus cerai talak sebanyak 319 perkara. 

 Menurut data di Pengadilan Agama Pacitan, jumlah prosentase 

cerai gugat dengan cerai talak sebagaimana berikut :  

 

Tabel 4.1 Prosentase Cerai Gugat dengan Cerai Talak 

(Perkara yang telah diputus) 

No. Jenis Perkara 

Jumlah Perkara 

Masuk 

Prosentase (%) 

1 Cerai Talak 319 34.8 

2 Cerai Gugat 597 65.2 

Total 916 100 

 Sumber : Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pacitan  
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Tabel 4.2 Kontrol Keadaan Perkara Perceraian Per-wilayah tahun 2016

 (Perkara Masuk) 

Wilayah 

Cerai 

Gugat 

Cerai Talak 

T
 O

 T
 A

 L
  
  
P

 E
 R

 K
 A

 R
 A

  
  
 

P
 E

 R
 C

 E
 R

 E
 A

 I
 A

 N
 

Tulakan 112 60 

Pacitan 92 50 

Bandar 53 19 

Ngadirojo 48 24 

Kebonagung 61 22 

Nawangan 63 36 

Tegalombo 49 23 

Donorojo 45 33 

Sudimoro 39 21 

Arjosari 37 19 

Selogiri 35 - 

Pringkuku 32 22 

Punung 35 14 

J U M L A H 709 343 1052 

Sumber: Kalkulasi Individu Peneliti dan Data Laporan Pengadilan Agama 

Pacitan 

 Adapun faktor-faktor penyebab yang mendominasi alasan 

perceraian pada masyarakat di Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.3 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pacitan 

tahun 2016 

No. 
Faktor-faktor Penyebab terjadinya 

Perceraian 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 
M

 o
 r

 a
 l

 Cemburu  31 3.51 

2 Poligami tidak sehat - - 

3 Krisis akhlak - - 

4 

M
en

in
g
g
al

k
an

 k
ew

aj
ib

an
 

Ekonomi  480 54.42 

5 Kawin paksa 2 0.23 

6 Tidak ada tanggung jawab 103 11.68 

7 

K
ek

ej
am

an
 

Ja
sm

an
i Kekejaman jasmani 4 0.45 

8 Kekejaman mental - - 

9 

T
er

u
s 

M
en

er
u
s 

B
er

se
li

si
h

 

Gangguan pihak ketiga 76 8.62 

10 Tidak ada keharmonisan 183 20.74 

11 Politis  - - 

12 Dihukum  2 0.23 

13 Cacat Biologis 1 0.12 

14 Kawin di bawah umur - - 

JUMLAH 882 100 

Sumber : Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pacitan  
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3. Deskripsi Umum Responden 

a) Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir 

 Jenjang pendidikan responden dapat diketahui dari hasil 

pengelompokan berikut ini : 

 Tabel 5.1 Tingkat Pendidikan Responden 

No. Variasi Pendidikan Jumlah 
Prosentase 

(%) 

1 SD/ Sederajat 2 4 

2 SMP/ Sederajat 3 6 

3 SMA/ Sederajat 44 84 

4 
Akademi/ Sarjana/ 

PT 
3 6 

Total  50 100 

 Sumber:Data primer yang diolah 

 Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

pendidikan terakhir responden adalah tingkat SMA. 

b) Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan 

 Distribusi jumlah responden berdasarkan pekerjaan responden 

adalah sebagai berikut : 

 Tabel 5.2 Pekerjaan Responden  

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase (%) 

1 Tani 8 16 

2 
Pegawai/ Karyawan 

swasta 
7 14 

3 Dagang/ Swasta 18 36 

4 Buruh 12 24 

5 PNS 5 10 

Total 50 100 

Sumber:Data primer yang diolah 
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c) Deskripsi responden berdasarkan nama dan alamat. 

Tabel 5.3 Deskripsi responden dapat dilihat pada halaman lampiran 

B. Analisis Data 

 Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi 

logistik (logistic regression). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran 

yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen (kesadaran hukum) 

terhadap variabel dependen yaitu keputusan bercerai. Analisis data dan 

pengujian terhadap masing-masing hipotesis dalam penelitian menggunakan 

IBM SPSS statistic for windows. 

1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

 Dalam penelitian ini terdapat statistik deskriptif yang akan 

membahas sebaran data baik variabel dependen dan independen. Pada 

variabel dependen yaitu keputusan bercerai, data tersebut dalam skala 

nominal maka dijelaskan dari frekuensi atau jumlahnya. Sedangkan pada 

variabel independen yaitu kesadaran hukum, dapat diketahui nilai 

minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari data. 

Tabel 6.1 Statistik Deskriptif Variabel Keputuan Bercerai 

Y 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak bercerai 20 40.0 40.0 40.0 

Bercerai 30 60.0 60.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 Sumber : Output IBM SPSS statistic 
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  Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Y terdiri 

dari 20 sampel yang tidak mengambil keputusan bercerai dan 30 sampel 

mengambil keputusan bercerai.   

Tabel 6.2 Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Hukum 

 

Sumber : Output IBM SPSS statistic 

  

  Tampilan tabel output IBM SPSS di atas menunjukkan jumlah 

responden ada 50, dari 50 responden ini skor terendah (minimum) adalah 

31 dan skor tertinggi (maximum) adalah 50. Nilai range merupakan selisih 

nilai minimum dan maximum yakni sebesar 19 sedangkan nilai sum 

merupakan penjumlahan dari skor ke-50 responden yaitu sebesar 2009. 

Rata-rata skor dari 50 respoden atau mean sebesar 40,18 dengan standar 

deviasi sebesar 5,634. 

  Setelah mendapat gambaran dari sebaran data variabel x kemudian 

dibuat pengelompokan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum yang 

digunakan adalah seperti tabel 6.2. Untuk mengolah data tersebut 

menggunakan penyusunan urutan atas tiga tingkatan. Dalam penyusunan 

urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat disusun menjadi tiga kelompok 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic Statistic 

X 50 19 31 50 2009 40.18 0.797 5.634 31.742 

Valid N 

(listwise) 
50         
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yaitu tinggi, sedang dan rendah. Patokan yang digunakan untuk 

menentukan rangking atas, tengah dan bawah adalah sebagai berikut: 

  Analisis dalam tingkat kesadaran hukum dalam penelitian ini 

dibantu menggunakan program IBM SPSS statistic. Adapun hasilnya 

sebagai berikut : 

a. Identifikasi variabel  

Variabel independen (X) : Kesadaran Hukum 

b. Mengestimasi model 

Dalam tabel 6.2 hasil perhitungan statistik deskriptif dengan 

menggunakan IBM SPSS statistic untuk variabel x diperoleh mean  

atau rata-rata sejumlah 40,18. Dan untuk hasil SD atau standar deviasi 

diperoleh sejumlah 5,634. Untuk menentukan tingkatan kesadaran 

hukum diantara sampel termasuk tinggi, sedang atau rendah maka 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus : 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkat kesadaran hukum 

dengan kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx - 1. SDx adalah tingkat kesadaran hukum 

dengan kategori rendah. 

3) Skor antara Mx - 1. SDx sampai dengan Mx + 1. SDx adalah 

tingkat kesadaran hukum dengan kategori sedang. 
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Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Mx + 1. SDx = 40,18 + 1 (5,634) 

   = 40,18 + 5,634 

   = 45, 814 

   = 45 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx = 40,18 - 1 (5,634) 

   = 40,18 - 5,634 

   = 34, 546 

   = 34 (dibulatkan) 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 45 

dikategorikan tingkat kesadaran hukum tinggi, sedangkan skor 34-45 

dikategorikan tingkat kesadaran  hukum sedang dan skor kurang dari 

34 dikategorikan tingkat kesadaran hukum rendah. 

 Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat kesadaran hukum 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6.3 Kategorisasi Tingkat Kesadaran Hukum Pihak Istri 

 

 

 Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan tingkat kesadaran hukum dalam kategori tinggi dengan 

No Skor  Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 45 12 24% Tinggi  

2 34-45 30 60% Sedang  

3 Kurang dari 34 8 16% Rendah  

Jumlah  50 100%  



71 

 

frekuensi sebanyak 12 responden (24%), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 30 responden (60%) dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 8 responden (16%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran 

hukum pihak istri baik yang mengambil keputusan bercerai maupun 

yang tidak bercerai dan tinggal di wilayah Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan adalah sedang karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 60%. 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Karena variabel dependen bersifat dikotomi (bercerai dan tidak 

bercerai), maka pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji regresi logistik. Tahapan dalam pengujian dengan 

menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

  Uji overall model fit atau uji keseluruhan model ini adalah 

untuk menguji variabel independen di dalam regresi logistik secara 

serentak atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji overall 

model fit ini dihitung dari perbedaan nilai -2LL antara model dengan 

hanya terdiri dari konstanta dan model yang diestimasi terdiri dari 

konstanta dan variabel independen. Uji -2LL mengikuti distribusi chi 

square dengan derajat kebebasan (degree of freedom) akan 

ditampilkan pada tabel 7.1 dan tabel 7.2. 
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Tabel 7.1 Nilai -2LL yang hanya terdiri dari Konstanta 

 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 67.302 -0.400 

2 67.301 -0.405 

3 67.301 -0.405 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 67.301 

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter 

estimates changed by less than 0.001. 

 Sumber : Output IBM SPSS statistic 

 

Tabel 7.2 Nilai -2LL yang Terdiri dari Konstanta dan Variabel Bebas 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant X1 

Step 1 1 60.870 -5.401 0.124 

2 60.757 -6.112 0.141 

3 60.757 -6.142 0.141 

4 60.757 -6.143 0.141 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 67.301 

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by 

less than 0.001. 

Sumber : Output IBM SPSS statistic 
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 Hasil output SPSS pada tabel 7.1 merupakan nilai -2 log 

likelihood yang terdiri dari konstanta saja, sementara pada tampilan 

tabel 7.2 merupakan nilai -2 log likelihood yang terdiri dari konstanta 

dan variabel bebas. Nilai -2 log likelihood yang hanya memasukkan 

konstanta saja adalah sebesar 67,301. Sedangkan nilai –2 log 

likelihood yang memasukkan konstanta dan variabel bebas adalah 

sebesar 60,757. Perbandingan kedua nilai -2 log likelihood tersebut 

sebesar 6,545. Seperti yang telah ditunjukkan pada tabel chi square 

pada tabel 7.3. 

 Tabel 7.3  Tabel perbandingan nilai -2LL 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 6.545 1 0.011 

Block 6.545 1 0.011 

Model 6.545 1 0.011 

  Sumber : Output IBM SPSS statistic 

Tabel 7.3 merupakan tampilan perbandingan nilai -2 log 

likelihood yang terdiri dari konstanta saja (tabel 7.1) dan -2 log 

likelihood yang terdiri dari konstanta dan variabel bebas (tabel 7.2). 

Perbandingan tersebut mengikuti sebaran chi square. Nilai chi square 

sebesar 6,545 dengan df 1. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai 

sig. model sebesar 0,011 karena nilai ini lebih kecil dari 5% maka 

dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan bercerai. 
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b. Uji wald 

  Pada uji wald, pengujian hipotesis akan dilakukan secara 

parsial untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh baik positif ataupun 

negatif dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji wald 

terdapat pada tabel 7.4 sebagai berikut : 

   Tabel 7.4 Uji wald 

Variabels in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I. for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

X1 0.141 0.059 5.758 1 0.016 1.152 1.026 1.293 

Constant -6.143 2.435 6.361 1 0.012 0.002   

a. Variable (s) entered on step 1: X. 

  Sumber : Output IBM SPSS statistic 

  

Berdasarkan tabel 7.4 di atas dapat diketahui bahwa diperoleh 

nilai wald sebesar 5.758 (sig. 0,016). Nilai signifikansi 0,016 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). Maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu mengindikasikan bahwa 

variabel kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mencerai gugat.  

Variabel  kesadaran hukum bertanda positif (+) menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum mengakibatkan pihak 

istri memiliki kecenderungan  untuk mengambil keputusan bercerai 

(cerai gugat). 
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c. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi pada 

regresi logistik dapat dilihat pada nagelkerke r square. Nilai 

negelkerke r square dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 7.5 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 60.757a 0.123 0.166 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than 0.001. 

  Sumber : Output IBM SPSS statistic 

 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi 

logistik ditunjukkan oleh nilai nagelkerke r square. Nilai nagelkerke r 

square adalah sebesar 0,166 yang berarti variabilitas variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 16,6%, 

sehingga istri dalam mengambil keputusan bercerai dipengaruhi oleh 

faktor kesadaran hukum. Sedangkan sisanya sebesar 83.4% 

dipengaruhi oleh faktor variabel-variabel lain yang tidak disebutkan 

dalam model penelitian. 

d. Menguji Kelayakan Model Regresi 

Untuk melihat apakah data empiris sesuai dengan model, 

sehingga model dapat dikatakan fit, kecocokan atau kelayakan model 
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regresi secara keseluruhan dalam hal ini digunakan uji hosmer and 

lemeshow’s test dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai hosmer and lemeshow ≤ 0,05 artinya ada perbedaan 

signifikan antara model dengan observasinya sehingga goodness 

fit tidak baik, karena model tidak dapat memprediksikan nilai 

observasinya. 

2) Jika nilai hosmer and lemeshow ≥ 0,05 artinya model mampu 

memprediksikan nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa 

model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

 Uji hosmer and lemeshow goodness of fit dapat ditunjukkan pada 

tabel 7.6  berikut : 

  Tabel 7.6  Menguji kelayakan model 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 4.852 6 0.563 

   Sumber : Output IBM SPSS statistic 

  

 Pada tabel 7.6 menunjukkan nilai chi-square sebesar 4,852 dengan 

signifikansi (p) sebesar 0,563. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan 

mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model 

dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 
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C. Pembahasan  

 Model regresi logistik yang terbentuk disajikan pada tabel 7.7 sebagai 

berikut: 

Tabel 7.7 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 

Pengaruh Tingkat Kesadaran Hukum terhadap Keputusan Bercerai 

(Cerai Gugat) 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I. for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a Kesadaran 

Hukum 

0.141 0.059 5.758 1 0.016 1.152 1.026 1.293 

Constant -6.143 2.435 6.361 1 0.012 0.002   

a. Variable (s) entered on step 1: Kesadaran Hukum. 

  Sumber : Output IBM SPSS statistic 

 

 Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial tingkat 

kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

bercerai. Koefisien regresi sebesar 0,141 artinya para istri dengan  kesadaran 

hukum kategori cukup tinggi memiliki probabilitas memilih untuk bercerai 

lebih besar, dari pada para istri yang memiliki kesadaran hukum dengan 

kategori rendah. Dengan demikian, menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kesadaran hukum mengakibatkan pihak istri memiliki kecenderungan untuk 

mengambil keputusan bercerai (gugat cerai). 

Adanya kesadaran hukum terindikasi dari cara masyarakat 

mengimplementasikan arti sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam 
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mereka berhukum, karena institusi negara dianggap sebagai tempat dalam 

memproses dan menemukan keadilan.1 

Dalam konteks ini, pendidikan memang tidak menjadi faktor 

penyebab utama perempuan mengajukan gugatan cerai, karena gugatan cerai 

diajukan oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan. Namun demikian, 

meningkatnya pendidikan perempuan memberi pengaruh yang kuat terhadap 

kesadaran hukum mereka. Pendidikan menjadikan perempuan sadar akan 

posisi dan kondisi yang dihadapinya, serta adanya kesadaran bagi istri akan 

hak-haknya sebagai istri dan sebagai individu yang berhak untuk 

diperlakukan secara adil dalam keluarga serta hak seorang istri sebagaimana 

dijamin oleh undang-undang perkawinan untuk mengajukan gugatan cerai.2 

Tingginya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan perempuan 

semakin pintar dan cerdas, sehingga ia mampu menyerap informasi dari 

berbagai sumber. Adanya informasi di berbagai media cetak dan elektronik 

yang saat ini sangat mudah didapatkan membuat perempuan memahami 

adanya ketentuan-ketentuan hukum meskipun tidak memahami seutuhnya. 

Dengan meningkatnya kesadaran hukum perempuan, ia semakin sadar 

akan hukum, mau berkonsultasi dengan orang-orang yang mengerti hukum 

dan semakin sadar akan hak-haknya dalam keluarga serta punya kemauan dan 

keberanian untuk memperjuangkannya. Ia juga menyadari bahwa hukum 

memberinya hak untuk bercerai ketika ada alasan-alasan untuk bercerai 

                                                             
1 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan 

masyarakat (Yokyakarta : PustakaPelajar, 2009), 230. 
2 Abdul Kholiq Syafa’at, “Kesadaran Gender Perempuan terhadap Hak-Haknya,” Islamic 

Family Law, 2 (2012), 112. 
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berdasarkan peraturan yang telah diatur. Dalam hal ini, ketika terjadi konflik 

antara suami istri, lalu istri merasa tertekan dan menderita, ia akan mencari 

solusinya dan memutuskan untuk bercerai bila menganggap perceraian adalah 

jalan keluar yang akan menentukan statusnya ke depan.3 

Tabel 7.8 Ringkasan Penelitian 

 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Kesadaran Hukum (+) √ 

 

Keterangan: 

√   = Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen dan hipotesis diterima. 

                                                             
3 Nurhasanah dan Rozalinda, “Kafa’ah,” Kajian Gender, 4 (2014), 195. 


