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ABSTRAK 
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Keputusan Mencerai Gugat (Studi Analisis terhadap Meningkatnya Angka 

Perceraian di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2016), Skripsi. 
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Perubahan nilai-nilai sosial ternyata mempengaruhi angka perceraian. Dari 

tahun ke tahun, angka perceraian menunjukkan grafik peningkatan. Namun kini, 

tren perceraian lebih didominasi oleh kasus cerai gugat. Hampir di seluruh 

wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Pacitan. Nampak sekali perubahan 

angka perceraian dari tahun 2015 ke 2016. Pada tahun sebelumnya hanya 515 

perkara meningkat hampir dua kali lipat menjadi 916 perkara di tahun 2016 dan 

didominasi oleh kasus cerai gugat. Bahkan terdapat daerah dengan angka cerai 

gugat tertinggi dan selalu meningkat setiap tahun yaitu di Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan. Kecenderungan tren perceraian menjelaskan bahwa terdapat 

perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran terkait posisi perempuan dalam 

perceraian. Ide tentang kesadaran ini didasarkan pada teori Krabbe dalam ajaran 

rechtsbewusstsein yang menyatakan bahwa tidak ada hukum yang mengikat 

warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimilikinya, sehingga 

pola perilaku hukum dan moralitas bersumber pada kesadaran hukum. Dalam teori 

Fishbein dan Ajzen, dikemukakan bahwa intensi istri untuk bercerai dapat 

berubah setiap waktu dan mempengaruhi keputusannya.  Maka berangkat dari 

sinilah, perlu teori/ model penelitian yang menjelaskan intensi/ keputusan istri 

mencerai gugat di Pengadilan Agama.  

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah dalam penelitian ini 

yang meliputi tingkat kesadaran hukum perempuan (pelaku cerai gugat) di 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan pengaruh kesadaran hukum 

perempuan terhadap keputusan mencerai gugat. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif bersifat non eksperimen. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling dengan simple 

random sampling yang berjumlah 50 responden. Penelitian ini menggunakan 

angket (kuesioner) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan 

analisis dalam penelitian ini menggunakan rumus analisis regresi logistik. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum 

perempuan (para istri sebagai pelaku cerai gugat) dalam kategori sedang dengan 

prosentase jawaban sebesar 60%. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran hukum 

terhadap keputusan mencerai gugat. Hasil uji wald diperoleh nilai sebesar 5.758 

(sig. 0,016). Nilai signifikansi 0,016 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

(5%), sehingga H1 diterimadan H0 ditolak. Adapun nilai koefisien determinasi 

(nagelkerke r2) dari hasil uji memperlihatkan nilai sebesar 0,166 yang memiliki 

arti variabel independen memiliki variabilitas terhadap variabel dependen sebesar 

16,6%. 


