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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, 

penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di 

mana mereka berdomisili. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk 

menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan 

melestarikan suasana tersebut agar tetap harmonis, walau saat itu dirudung 

oleh berbagai riak-riak kehidupan. 

Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, istri dan 

anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, 

saki<nah, mawaddah dan rah{mah. Untuk menciptakan kondisi demikian, 

tidak hanya berada di pundak istri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami 

(sebagai kepala rumah tangga) semata, tetapi secara bersama-sama dan 

berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan lembaga 

perkawinan (pernikahan). Karena pernikahan dalam Islam tidak semata-mata 

sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah. Al-Qur’an 

sendiri menggambarkan perkawinan sebagai tali yang kokoh (mi<tha>qan 

ghali>z{an).1 

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan 

perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha 

                                                        
1 Anik Farida, dkk, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai 

Komunitas dan Adat (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 

2007), 2. 
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harus dilakukan agar persatuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika 

semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi 

sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka 

perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan 

perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat 

dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga 

tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan bila mempertahankannya malah 

akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan 

akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.2 

Melihat kenyataan bahwa perceraian merupakan suatu hal yang sama 

sekali tidak bisa dihindari dalam kehidupan perkawinan, maka Islam pun 

memberikan legislasi akan adanya perceraian meskipun dengan bahasa yang 

ambivalensi. Hal ini tampak pada sabda Nabi: “Perkara halal yang dibenci 

Allah adalah perceraian”. Dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir 

yang dapat diambil oleh suami istri jika tidak ada upaya lain demi 

menghindari bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhi<yah 

yang menegaskan bila seseorang dihadapkan pada suatu dilema, maka dia 

dibenarkan untuk memilih melakukan kemudaratan yang paling ringan di 

antara beberapa kemudaratan yang sedang dihadapinya.3 

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat 

membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Apalagi jika salah satu pihak 

tertindas akan hak-haknya terutama istri, guna mempertahankan haknya maka 

                                                        
2 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15. 
3 Farida, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan 

Adat , 5-6. 
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istri bisa menggugat suami, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-

Baqarah : 229. 

يْ ب َمْعُرْوٍف اَْوتَسْ  فَا ْمَساك    ن   اَلطَََّلُق َمَرت   لُّ لَ  ْحَساٍن  ا  ب   ح   ر  اَْن  كُمْ َوَل يَح 

ا   مَّ ْفتُْم   لا   يُق ْيَما ُحدُْودَ  اَّلَّ  ا  فَ َخايَّ  اَنْ  تَْيتُُمْوُهنَّ َشْيئًا ا ّلَّ  ا   تَأُْخذُْوا م  فَا ْن خ 

مَ  ُحدُْودَ لا ه اَّلَّ يُق ْيَما  لا  َفََل  ت ْلَك ُحدُْودَ  ه   ْفتَدَْت ب  اْيَما ا ف  فَََلُجنَاَح َعلَْيه 

 َن.  ل ُموْ لظ  اُهُم  كَ ئ  فَأُول    ُحدُْودَ لا  َوَمْن يَّتَعَدَّ  تَْعتَدُْوَها  

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma’ruf atau ceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi 

kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan, kecuali 

keduanya khawatir tidak akan menahan hukum-hukum Allah. Jika kamu 

khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak mampu menjalankan hukum-

hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus 

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka 

janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum 

Allah mereka itulah orang-orang z}alim”.4 

 

Perceraian perkawinan dengan jalan khulu’ dapat dilakukan karena ada 

sebab yang menghendaki demikian. Seperti suami berakhlak jahat, tidak 

bertanggung jawab sebagai suami terhadap istrinya atau istri tahu bahwa 

mereka sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga yang harmonis. Kalau 

tidak ada sesuatu sebab, khulu’ dilarang. Apabila ada penyebabnya, maka 

pihak wanita melaporkan kepada hakim.5 

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, maka istri dapat meminta 

hakim untuk menemukan alat-alat bukti untuk mendapatkan hak-haknya. Al-

                                                        
4 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro, 2011), 28. 
5 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-

Sunnah dan Negara-negara Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 330. 
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Qur’an menjelaskan bagi manusia untuk menyelesaikan persengketaan antara 

suami istri, hal ini ditegaskan pula pada Q.S al-Nisa: 35. 

ْفتُ  َما فَاْبعَثُْوا َحَكمً َو ا ْن خ  قَاَق بَْين ه  ْن اَْهل هَ حَ َو  ْهل ه  ْن اَ ا م   ْم ش  ا ْن ا  َكًما م  

ْيدَآ ا ْصََلًحا يَُّوف  ق  لا  بَْينَُهَما    ًما َخب ْيًرا.اَن َعل يْ  كَ لاَ  ا نَّ  يُّر 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai 

dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.6 

 

 Dalam arus modernisasi yang terjadi di Indonesia di mana perkembangan 

ilmu pengetahuan memacu laju perkembangan di segala bidang, maka 

berkembang pula problematika di dalam keluarga. Hal ini juga dipengaruhi 

oleh terjadinya perubahan sosial terutama mengenai kesadaran hukum tentang 

aturan-aturan perceraian bagi pasangan suami istri. Pada umumnya orang 

berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi 

mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.7 Sebagaimana pasangan suami-istri 

mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga 

tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum yakni di samping mengetahui, 

memahami, menghayati sekaligus mematuhi/ menaati hukum (UU No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dan atau KHI). Sehingga setiap anggota 

masyarakat juga menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara 

dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan 

                                                        
6 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro, 2011), 66. 
7 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 66. 



5 

 

martabat manusia, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga 

Indonesia yang taat hukum.8 

Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum 

positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang rechtsgefuhr atau 

rechtsbewusstsein, yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum-hukum yang 

mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.9 Dalam 

konteks semacam ini, ada beberapa indikator mengenai kesadaran hukum. 

Indikator-indikator dari kesadaran hukum ini merupakan petunjuk-petunjuk 

konkret tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.10 

Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut yaitu: 

1. Pengetahuan hukum 

Indikator ini menerangkan bahwa seseorang mengetahui, perilaku-perilaku 

tertentu diatur oleh hukum. 

2. Pemahaman hukum 

Indikator ini menerangkan bahwa seseorang warga masyarakat 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, 

terutama dari segi isinya. 

3. Sikap hukum 

Indikator ini menerangkan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan 

untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 

4. Perilaku hukum 

                                                        
8  Khairuddin, Sosiologi Hukum  (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 101. 
9 Ahmad Tholabi Kharlie, “Kesadaran Hukum Masyarakat Lebak, Banten: Studi Atas 

Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Al-Qalam, 2 (2008), 2. 
10 Ali, Sosiologi Hukum, 100. 
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Indikator ini menerangkan bahwa, seseorang berperilaku hukum yang 

berlaku.11 

Dari tahun ke tahun, angka perceraian menunjukkan grafik peningkatan 

yang dramatis. Namun kini, tren perceraian lebih didominasi oleh kasus cerai 

gugat (istri yang melakukan gugatan). Fenomena saat ini memperlihatkan 

banyak istri melakukan gugatan terhadap suami untuk menjatuhkan cerai 

(talak). Fenomena demikian hampir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, 

termasuk Pacitan. Berdasarkan data yang dilansir oleh Pengadilan Agama 

(PA) Pacitan, pada 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.12 

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat 

Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat 

kebutuhan ekonomi yang terus meningkat di kaum hawa, ikut mempengaruhi 

tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Jika pada masa 

lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu 

dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu 

                                                        
11 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat  (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 

228-229. 
12 Pengadilan Agama Pacitan, “Data Grafik Jenis Perkara,” dalam http://perkara.pta-

surabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=.pct (diakses pada 

tanggal 20 Agustus 2017, jam 13.00). 
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fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya 

angka cerai gugat setiap tahunnya.13 

Kecenderungan perubahan tren perceraian sebagaimana digambarkan di 

atas menjelaskan berbagai perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran 

masyarakat terkait dengan posisi perempuan dalam perceraian. Dalam perilaku 

perceraian konvensional, perempuan cenderung menempati sebagai obyek 

untuk tidak menyebutnya sebagai korban perceraian. Kini, posisi tersebut 

mulai bergeser. Mayoritas perempuan menempati peran sebagai pelaku 

(subjek) yang mengendalikan keputusan cerai.14 

Menurut teori Fishbein dan Ajzen, dikemukakan bahwa intensi (derajat 

kemantapan) seseorang untuk bercerai dapat berubah setiap waktu. Hal ini 

berarti bahwa niat istri untuk bercerai bisa berubah karena terjadi faktor-faktor 

tertentu yang dapat mempengaruhi keputusannya.15 Maka berangkat dari 

sinilah diperlukan teori/ model penelitian yang sesuai untuk menjelaskan 

intensi keputusan istri menggugat cerai di Pengadilan Agama. Satu hal yang 

menarik adalah adanya informasi tentang grafik wilayah perkara berdasarkan 

data yang dilansir oleh Pengadilan Agama Pacitan bahwa terdapat daerah yang 

memiliki angka cerai tertinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya 

                                                        
13 HM. Djamil Latif,  Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1985), 31. 
14 Isnatin Ulfa, Menggugat Perkawinan: Mengoptik Fenomena Tingginya Gugat Cerai 

dengan Kaca Mata Feminisme (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012) 3. 
15  Jogiyanto, Sistem Informasi Keperilakuan (Yogyakarta: BPFE, 2007), 16. 
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serta didominasi oleh cerai gugat, yaitu di Kecamatan Tulakan, Kabupaten 

Pacitan.16 

Dari data yang telah dilansir oleh Pengadilan Agama Pacitan juga hanya 

mengusung faktor-faktor konvensional penyebab perceraian yang dirujuk dari 

berita acara perceraian. Akan tetapi, menurut penulis ini tidaklah 

menggambarkan kedalaman fakta perceraian. Dari pandangan inilah, penulis 

bermaksud melakukan research untuk menggali fenomena tingginya angka 

cerai gugat di wilayah Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Pandangan 

hipotetikalnya, tingginya angka cerai gugat tidak hanya terkait faktor-faktor 

dari rujukan berita acara perceraian tetapi juga dipengaruhi oleh faktor adanya 

kesadaran dan pemahaman perempuan terhadap hukum. Maka dalam 

penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum 

dari sisi pemohon cerai gugat (istri) dalam mengambil keputusan untuk 

mengajukan perceraian, kemudian adakah pengaruh kesadaran hukum 

perempuan terhadap keputusan mencerai gugat. Penelitian ini menjadi penting 

karena faktor seorang istri berani menggugat suami didasari pada kesadaran 

hukum yang dimilikinya. Di mana faktor-faktor sosiologis inilah yang menjadi 

dasar dalam keputusan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan ada 3 faktor yaitu terkait dengan aspek yuridis (kepastian hukum), 

aspek sosiologis (kemanfaatan hukum), dan aspek filosofis (keadilan).17 Edy 

Yarkaran, menerangkan bahwa: Pengadilan Agama di dalam memutuskan 

                                                        
16 Pengadilan Agama Pacitan, “Data Rekap Wilayah Perkara,” dalam http://perkara.pta-

surabaya.go.id/v1/action/RekapWilayah.php?c_pa=.pct (diakses pada tanggal 20 Agustus 

2017, jam 15.30). 
17  Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Jakarta: 

Pustaka Kartini, 1998), 83. 
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perkara tidak hanya berdasarkan pada satu alasan saja, namun juga melihat 

asas mas{lah{at dan mafsadatnya. Asas kemas{lah{atan bukanlah aturan yang 

normatif semata namun juga mempertimbangkan kekuatan hukum secara 

sosiologis. Dasar sosiologis harus diperdalam dulu sebagai dasar keputusan 

hakim.18 Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul 

: “PENGARUH KESADARAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP 

KEPUTUSAN MENCERAI GUGAT (Studi Analisis terhadap Meningkatnya 

Angka Perceraian di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2016)”. 

B. Penegasan Istilah 

a. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di 

dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada.19 

b. Cerai gugat adalah penarikan ke muka hakim atau pengadilan untuk 

memutuskan perceraian.20 

C. Rumusan Masalah 

1. Sejauh mana tingkat kesadaran hukum perempuan (pihak istri) di 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? 

2. Adakah pengaruh kesadaran hukum perempuan terhadap keputusan 

mencerai gugat? 

 

                                                        
18 Edy Yarkaran, “Skripsi Perceraian Karena Suami Melalaikan Kewajiban (Studi Kasus Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003-2005),” Skripsi (Yogyakarta: UCY, 2006), 9. 
19 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 

152. 
20 Subekti dan Tjitro Soedibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradia Paramita, 2005), 33. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum perempuan sebagai 

pelaku cerai gugat di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

b. Mengetahui pengaruh kesadaran hukum perempuan sebagai pelaku cerai 

gugat terhadap keputusan mencerai gugat. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, adapun 

kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Dapat sebagai bahan untuk mengetahui konsep kesadaran hukum dan cerai 

gugat menurut hukum. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai informasi ilmiah bagi 

akademisi tentang tingkat kesadaran hukum bagi istri sebagai pelaku cerai 

gugat di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

c. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi akademisi dalam rangka 

mengembangkan wawasan intelektual. 

d. Dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan masyarakat 

dalam memahami tradisi yang ada di Indonesia. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Sebagai upaya agar penelitian ini lebih terarah, tidak melebar dan keluar 

dari fokus penelitian. Maka untuk mempermudah dalam memahami 

pembahasan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 
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Bab pertama, adalah Pendahuluan. Bab ini mengurai argumentasi 

terhadap pentingnya penelitian. Bab ini, meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. 

Bab ini berfungsi memberikan arah yang jelas pada penelitian. 

Bab kedua, adalah landasan teori pada penelitian ini merupakan landasan 

teori tentang kesadaran hukum, konsep cerai gugat, penelitian terdahulu dan 

kerangka berfikir serta pengajuan hipotesis. Bab ini sebagai kerangka alur 

kerja atau saling keterkaitan antar indikator dengan pembahasan yang dibahas 

dan mempunyai fungsi sebagai penjelas teori-teori yang akan diuji. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen data, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, uji overall model fit, uji 

wald, koefisien determinasi dan uji kelayakan model regresi. Bab ini berfungsi 

menjelaskan prosedur penelitian. 

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi deskripsi 

data, analisis data (pengajuan hipotesis) serta pembahasan interpretasi. Bab ini 

berfungsi untuk pengujian teori dengan data dan sekaligus pembuktian 

kebenaran teori dari statement-statement yang sistematik. 

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian dan berisi kesimpulan 

akhir serta beberapa saran yang kiranya dapat menjadi sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat bagi pembaca.  


