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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

A. LANDASAN TEORI  

1. KESADARAN HUKUM 

a. PENGERTIAN KESADARAN HUKUM 

 Di dalam diri setiap manusia maupun kelompok manusia, 

biasanya terdapat ide-ide tertentu tentang apa yang diingini dan apa 

yang sebaiknya dijauhi. Ide-ide tersebut merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak di dalam diri manusia, yang secara socio 

psichologist terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman yang 

diperoleh manusia di dalam pergaulan hidup. Sudah tentu, bahwa 

pengalaman-pengalaman tersebut terlebih dahulu mengalami 

semacam seleksi, atas dasar unsur-unsur mental yang terdapat di 

dalam diri manusia. Hal itu semuanya, antara lain mengakibatkan 

bahwa manusia kemudian memberikan ukuran-ukuran tadi adalah 

kaidah-kaidah atau norma-norma. 

 Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa 

yang diingininya dan apa yang ditolaknya, yang kesemuanya itu 

dinamakan nilai (value). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-

cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup pelbagai bidang 

kehidupan seperti bidang ekonomi, politik dan juga sosial. Di dalam 

cita-cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu 
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suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan 

kebebasan.1 

 Apabila seseorang berbicara mengenai kesadaran hukum, 

maka tidak jarang bahwa dia sendiri kurang mengetahui dengan tepat, 

apa yang dimaksudkannya dengan kesadaran hukum tersebut. Ada 

kalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, 

misalnya rasa keadilan. Kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan 

dengan masalah puas atau rasa tidak puas terhadap hukum yang ada. 

Tidak jarang pula kesadaran hukum itu dihubungkan dengan perilaku 

orang, artinya kalau perilakunya menyimpang dari hukum, maka 

tingkat kesadaran hukumnya rendah dan demikian pula sebaliknya. 

 Para ilmuwan berpendapat, bahwa tempat dari kesadaran 

hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan 

perilaku manusia. Hukum, baik sebagai kaidah maupun perilaku yang 

ajeg atau unik, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam 

masyarakat, berlangsung dalam keadaan damai.2 Ide tentang 

kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum 

positif tertulis diketemukan di dalam ajaran-ajaran tentang 

rechtsgefuhl atau rechtsbewusstsein yang intinya adalah bahwa tak 

ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas 

                                                
1 Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat 

(Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 222-223. 
2 Ibid., 227-228. 
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dasar kesadaran hukumnya.3 Alangkah banyaknya pendapat orang 

tentang kesadaran hukum, yang juga diketemukan dalam Repelita II 

bab 27. Aneka macam pendapat tersebut kemudian dipergunakan 

untuk mengukur tinggi-rendahnya kesadaran hukum warga-warga 

masyarakat atau mungkin juga ada-tidaknya kesadaran hukum 

tersebut pada bahagian tertentu dari suatu masyarakat. 

 Menurut Scholten sebagai mana yang dikutip oleh 

Abdurrahman, bahwa “Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari 

pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk 

selalu patuh dan taat kepada hukum”. Tidak jauh dengan apa yang 

disimpulkan Scholten, dari simposium kesadaran hukum masyarakat 

dalam masa transisi memberikan batasan bahwa pengertian kesadaran 

hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan 

terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum.4 

 Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, 

pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ ketaatan kepada hukum. 

Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang 

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Di sini 

penekanan adalah nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang 

hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai 

                                                
3 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2001), 310. 
4 O.K. Chairuddin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 106. 
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itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang 

dianggap buruk. Dan sederhana nilai-nilai tersebut pada hakikatnya 

didasarkan pada rasa susila dan rasa keadilan dari manusia yang 

melakukan hubungan timbal balik (social interaction).5 

 Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara 

kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan 

sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari 

masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan 

dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah 

dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. 

 Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran 

hukum, Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap 

konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe. Menurut Paul 

Scholten, maka dengan kesadaran hukum dimaksudkan sebagai suatu 

kesadaran yang terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai 

hukum yang ada atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada 

kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan 

hukum yang buruk. Jadi, pengertian kesadaran hukum sama sekali 

tidak menunjuk pada suatu penilaian hukum yang dilakukan terhadap 

suatu kejadian yang konkret. Jadi, kesadaran hukum sebenarnya 

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri 

manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

                                                
5 Ibid., 101-102. 
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diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai 

tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap 

kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa 

persoalannya di sini kembali pada masalah dasar daripada sahnya 

hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-

nilai masyarakat. 

 Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak 

mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai 

mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara 

individual maupun kolektif. Oleh karena, kesadaran hukum banyak 

sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang 

seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 

hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam 

masyarakat.6 

 Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-

kebutuhan utama atau dasar dan para warga masyarakat menetapkan 

pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor  yang mendukung dan 

yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi 

kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut 

dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup 

                                                
6 Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 316-317. 
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konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. 

Sistem nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai 

berikut: 

1) Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, 

sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang terus menerus. 

2) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena 

didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula. 

3) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam 

kehidupan sosial. 

4) Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah 

pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan 

faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial 

maupun kehidupan pribadi manusia.7 

Sistem nilai-nilai timbul dari interaksi sosial namun pada 

akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, 

maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada 

di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan. Nilai-

nilai tersebut mencakup pula nilai-nilai agama secara sosiologis 

sangat penting, terutama apabila dihubungkan dengan bidang-bidang 

kehidupan di mana pengetahuan, ilmu pengetahuan dan ketrampilan 

manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk 

                                                
7 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1994), 146. 
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mengadakan proses adaptasi atau di mana tidak terdapat mekanisme 

penyesuaian sendiri. Secara sosiologis, maka terdapat suatu 

kecenderungan yang kuat, bahwa agama mempunyai fungsi-fungsi 

tertentu di dalam interaksi sosial, yaitu: 

1) Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang 

berada di atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan 

kesejahteraan manusia, agama memberikan dukungan dan rasa 

damai pada kehidupan pribadi manusia maupun kehidupan 

bersamanya. 

2) Agama memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas 

yang lebih kuat kepada manusia di dalam kehidupannya yang 

kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-

perubahan yang cepat. 

3) Agama dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, agama juga dapat 

memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu 

dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban 

kelompok. 

4) Dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma, dapat 

pula diberikan atau ditentukan oleh agama. 

5) Agama memberikan identitas bagi warga-warga masyarakat. 

6) Agama menunjang proses pertumbuhan, perkembangan dan 

pendewasaan manusia di dalam masyarakatnya. 
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Fungsi-fungsi dari agama tersebut di atas, merupakan salah 

satu dasar bagi kesadaran hukum manusia, oleh karena manusia 

merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling lengkap atau yang 

paling banyak kemampuannya. Sebagai contoh untuk memperkuat 

asumsi tersebut, akan dikemukakan perumpamaan yang diambil dari 

Hukum Islam. 

Di dalam Hukum Islam dikenal adanya al-ah}ka<m al-khamsa 

yang merupakan lima skala kualifikasi keagamaan terhadap perilaku 

yang mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.  Di 

samping itu terdapat juga suatu skala yang menyangkut kebenaran 

atau sahnya perbuatan menurut hukum, yang didasarkan pada 

konsepsi mashru>’, yang berarti diakui oleh hukum dan sesuai 

dengan hukum. Hal itu membuktikan betapa agama merupakan salah 

satu dasar dari kesadaran hukum, sehingga hukum sebenarnya dapat 

dikembalikan pada “the divine ordinance” dan “the human 

decision”. Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk 

proses yang bersifat psikologis, antara lain, pola-pola berpikir yang 

menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada 

hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk 

bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-

kaidah.8 

                                                
8 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa 

Sosiologi Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 155-157. 



20 

 

Dari keterangan-keterangan di atas kiranya jelas bahwa hukum 

merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya 

kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Dengan 

demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya 

merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah 

konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian 

antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang 

sepantasnya.9 

b. INDIKATOR-INDIKATOR KESADARAN HUKUM 

Indikator-indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya 

merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya 

kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator 

tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran 

hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan 

kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.10 

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya 

menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu 

diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat 

hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf 

kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya 

dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consciousness atau 

                                                
9 Ibid., 159. 
10Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, 228. 
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knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkaitan dengan 

kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut: 

1) Pengetahuan Hukum (Law Awareness)11 

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah 

diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan 

resmi maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu 

berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga 

masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang 

tersebut, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Peraturan Perkawinan. Namun, asumsi tersebut tidaklah 

demikian kenyataannya.  

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila 

diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum 

tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat  itu 

dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat 

itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. 

Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab 

dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang 

mempunyai pengetahuan hukum. 

2) Pemahaman Hukum (Law Acquaintance) 

 Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh 

masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan 

                                                
11 Ibid., 320. 
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pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman 

hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan 

perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang 

kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan 

dimaksud. Contohnya tentang perjanjian perkawinan pada pasal 

29 atau pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri yang 

terdapat pada pasal 30-34 UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

 Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila 

diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum 

tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu 

dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat 

itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. 

Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab 

dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum 

memahami hukum.12 

3) Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (Legal Attitude) 

 Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan 

penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap 

hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap 

instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgoresky 

                                                
12 Ali, Sosiologi Hukum, 66-67. 
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dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian 

dimaksudkan sebagai berikut: 

“Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal 

norm  or precept because it deserve respect as a valid piece of 

law”. 

“Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or 

precept because it is appreciated as advantageous or useful”.13 

 Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang 

bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa 

memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. 

Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan 

keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara 

mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan 

mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya 

yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila 

sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, 

karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati 

peraturan tersebut.  

 Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatan 

dan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap 

merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan 

sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang 

                                                
13 Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa 

Sosiologi Hukum, 244. 
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fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, 

tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.14 

4) Pola Perilaku Hukum (Legal Behavior) 

 Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang 

berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.15 Pola perilaku 

hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk 

mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. 

Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai 

dengan hukum (yaitu, perilaku hukum) merupakan salah satu ciri 

atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. 

Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah 

lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut 

hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang 

identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan 

kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat 

berperilakuan demikian, oleh karena proses internalisasi di mana 

hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para 

warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah 

melembaga dan bahkan mendarah daging.16 

 

 

                                                
14  Ibid., 245. 
15  Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, 229. 
16 Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa 

Sosiologi Hukum, 247. 
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Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu: 

(a) Introduction  

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi 

kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk 

berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar 

mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

(b) Habituation  

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka 

lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi 

kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah 

sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang 

seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi  apabila hal 

itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu 

kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia 

sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan 

bentuk dan cara yang sama. 

(c) Utility 

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan 

untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas 

dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur 

bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan 

tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-
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patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-

takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. 

(d) Group Identification 

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, 

adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu 

sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. 

Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya 

dominan dari kelompok lainnya tetapi justru karena ingin 

mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.17 

Dari uraian di atas, faktor-faktor ini merupakan 

indikator tindakan (tingkah laku hukum) masyarakat. 

Berdasarkan indikator itu dapat diukur sejauh mana tingkat 

kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.18 Keempat 

indikator tadi sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan 

kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila 

seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan 

bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia 

telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran 

hukumnya tinggi.19 

 

 

                                                
17 Ali, Sosiologi Hukum, 351-352. 
18 Chairuddin, Sosiologi Hukum, 102. 
19 Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, 229. 
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c. USAHA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM 

Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan 

pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka 

seharusnya bertindak atau tidak berbuat di masyarakat. Bahkan 

hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca dilihat atau 

diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan 

selanjutnya ditegakkan. 

Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka 

diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum 

yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah 

perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan 

kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak 

positif. Bilamana kesadaran akan hukum itu telah melekat pada diri 

masing-masing warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan 

kepatuhan hukum. Pada tingkat dan situasi yang demikian kita tidak 

mengenal lagi apa yang dinamakan taat atau patuh pada hukum 

karena suatu paksaan fisik maupun mental. 

Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana 

mengusahakan masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap 

hukum. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui 

penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar 

perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga 

masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, 
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misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai regulasi 

tentang nikah sirri, KDRT, zakat, pajak dll. Peraturan dimaksud, 

dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin 

hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan 

perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. 

Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan 

masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu 

waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.20 

Pemerintah Indonesia telah melakukan suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program 

penyuluhan hukum. Melalui Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia No. M.05 PR.07 – 08 tahun 1988, tanggal 6 

Agustus 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar 

Hukum yang selanjutnya disebut dengan Kadarkum serta Peraturan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 05 – PR.08 – 10 tahun 

1988 tertanggal 6 Agustus 1988 tentang Pola Pemantapan 

Penyuluhan Hukum. 

Di dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Kadarkum 

berfungsi sebagai wadah perhimpunan warga masyarakat yang 

berkesadaran hukum, sedangkan tugasnya meningkatkan kadar 

kesadaran hukum yang tinggi bagi para anggotanya dan masyarakat 

pada umumnya. Setiap anggota masyarakat dengan kemauannya 

                                                
20 Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial 

(Bandung: Alumni, 1981), 188. 
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sendiri dan tanpa suatu paksaan dapat menjadi anggota Kadarkum. 

Cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui wadah 

Kadarkum ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum yakni 

suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada 

masyarakat dalam suasana informal agar setiap anggota masyarakat 

dalam suasana informal mengetahui dan memahami apa yang 

menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya sehingga tercipta sikap 

dan perilaku berkesadaran hukum yakni disamping mengetahui, 

memahami, menghayati sekaligus mematuhi/ mentaati hukum (pasal 

1 punt b Peraturan Menteri No. 05 – PR.08 – 10 tahun 1988).  

Melalui program penyuluhan ini, sasaran yang hendak dicapai 

adalah : 

1) Masyarakat memahami aturan-aturan hukum, hak serta 

kewajiban menurut hukum dan prosedur hukum dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. 

2) Masyarakat mentaati dan mematuhi hukum atas kesadaran 

sendiri tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun. 

Penyuluhan hukum ini dapat diberikan secara langsung dan 

secara tidak langsung. Penyuluhan hukum secara langsung yakni 

penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, 

dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya ceramah, diskusi, 

temu wicara, simulasi dan lain-lain. Penyuluhan hukum secara tidak 



30 

 

langsung yakni penyuluhan hukum tidak berhadapan dengan 

masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media, atau perantara 

misalnya radio, TV, film, bahan bacaan dan lain-lainnya.21 

Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di 

bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud 

ditaati. Penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada 

umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung 

berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Yang 

disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya 

mampu memberikan penyuluhan hukum. Contohnya dalam bidang 

perkawinan terdapat BP4 (Badan Penasehatan, pembinaan dan 

pelestarian perkawinan), badan ini merupakan badan penyuluhan di 

bidang perkawinan.22 

2. CERAI GUGAT 

a. Pengertian Perceraian 

 Perceraian adalah terlarang. Karena itu cerai tanpa sebab 

yang wajar adalah  haram. Dengan ‘illah tertentu, hukumnya dapat 

berubah menjadi halal. Sungguhpun dengan ‘illah tertentu itu, 

hukum cerai dapat menjadi halal. Tetapi tetaplah dia sesuatu yang 

paling dibenci Allah.23 Perceraian dalam bahasa Arab dikenal 

dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah: 

 

                                                
21 Chairuddin, Sosiologi Hukum, 100-101. 
22 Ali, Sosiologi Hukum, 69-70. 
23 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 2009), 93.  
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 اَلطَّالَُق َو ُهَو لُغَةً َحلَّ القَْيِد 

 “Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.24 

 Dalam perspektif  Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, 

perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang 

dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan.25 Sedangkan 

dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang 

mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami 

terhadap istrinya). 

 Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai 

lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh 

ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.26 Sedangkan 

para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai 

berikut: 

a) Sayyid Sabiq 

َواجِ َواِنََّهاُء ا ْوجِ  الَقَةِ ْلعَ اَلطَّالَُق ُهَو َحلَّ َرابَِطِة الزَّ  يَةِ الزَّ

 “Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan 

 perkawinan”. 

 

b) Abdur Rahman al-Jaziri 

 اَلطَّالَُق فِي اإْلْصطاَلحِ بِأَنَّهُ اَِزلَةُ النََّكاحِ 

“Talak secara istilah adalah melepaskan status 

pernikahan”.  

                                                
24 Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-

‘Aini (Surabaya: Bengkulu Indah, t.th.), 112. 
25 Boedi Abdullah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2013), 50-51. 
26 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1993), 6. 
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  Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan 

atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, 

sedangkan makna اَِزلة adalah hilangnya ikatan perkawinan 

sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur.27 

b. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan 

 Suatu perkawinan menjadi putus adalah karena talak baik 

talak mati atau hidup. Namun jatuhnya talak bisa disebabkan oleh 

beberapa alasan. Alasan-alasan itu bisa datang dari suami maupun 

istri sehingga mengakibatkan talak. Sebab putusnya perkawinan 

tergantung dari siapa yang berkehendak, di antaranya yaitu: 

(a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui 

matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu, 

dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. 

(b) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan 

tertentu dinyatakan kehendak dengan ucapan tertentu. 

Perceraian ini disebut talak. 

(c) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri, karena si istri 

melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, 

sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak 

untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan 

membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan 

                                                
27 Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, t.th.), 1. 
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dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan. 

Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’. 

(d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak 

ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ atau 

pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan 

perkawinan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut 

fasakh. 

(e) Sebab perkara shiqaq, yaitu krisis memuncak yang terjadi 

antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri 

terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua 

pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah 

pihak tidak dapat mengatasinya.28 

c. Pengertian Cerai Gugat dan Khulu’ dalam Hukum Keluarga 

Islam 

 M. Anshary MK menerangkan, jika seorang istri 

berkeinginan melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan 

suaminya karena suatu sebab yang bukan kesalahan suami, maka 

suami berhak memperoleh khulu’ dari istrinya.29 Ibnu Qasim al 

Gha>zi menerangkan, khulu’  adalah talak yang diucapkan suami 

kepada istri dan istri bersedia membayar atau memberi sesuatu 

                                                
28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), 

197-198. 
29 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), 69. 
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kepada suami.30 Dengan khulu’, maka perceraian terjadi dan 

kedudukan khulu’ sebagai talaq ba’in bagi istri sehingga 

walaupun suami bersedia menyerahkan kembali ‘iwadl yang telah 

diterimanya, namun suami tidak berhak merujuk istrinya hanya 

dapat hidup bersama dengan akad perkawinan baru dengan rukun 

syarat sebagaimana lazimnya akad perkawinan.31 Sayyid Sabiq 

menjelaskan beberapa orang istri boleh meng-khulu’ suaminya 

dengan beberapa sebab diantaranya: Suami cacat badan, berakhlak 

buruk, tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya sedangkan 

istri khawatir akan melanggar hukum Allah.32 Istri boleh 

memisahkan diri dari suami bila dalam keadaan mendesak, misal: 

dianiaya, tidak diperhatikan hak-haknya.33 

 Kamal Mukhtar menyatakan masalah dalam rumah tangga 

seringkali memposisikan istri menjadi pihak yang teraniaya, 

tertindas akan hak-haknya. Untuk mendapatkan hak-haknya istri 

bisa menggugat suami dengan cara, pertama;34 Khulu’  yaitu 

suami menceraikan terhadap istrinya dengan ‘iwadl (imbalan) 

sejumlah harta yang diterima oleh suami dari istrinya atau orang 

lain dengan ucapan tertentu. Kedua; Rafa’ yaitu perceraian atas 

                                                
30 Ibnu Qasim al Gha>zi, Fathul Qarib Terjemah Imron Abu Amar (t.tp.: Menara 

Qudus, t.th.), 56. 
31 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di 

Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, t.th.), 89. 
32 As Sayyid Sabiq, Sunnah Fiqh Terjemahan M. Th.ib (Bandung: Al-Maarif, 

1997), 101.  
33 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 

2010), 72. 
34 Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, 181. 
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inisiatif istri karena suami tidak memenuhi kewajiban-

kewajibannya. Jika istri merasa teraniaya atau tidak terpenuhi hak-

haknya atau tekanan hidup yang menimpanya, maka istri berhak 

mengadukannya kepada Hakim. Dalam hal ini mengajukan 

gugatan cerai dan mayoritas para istri menggugat cerai dengan 

cara rafa’. 

 Dengan pengertian khulu’ di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa khulu’ adalah hak memutus akad nikah oleh 

istri terhadap suaminya yang dapat terjadi atas kesepakatan 

(jumlah tebusan mahar) atau perintah hakim agar istri membayar 

dengan jumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah mahar 

suaminya.35 

d. Alasan-Alasan Perceraian 

 Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHP (BW) 

pada Bab ke-10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHP 

(BW) tentang perceraian perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 208 dikatakan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-

kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah 

pihak. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah 

sebagai berikut: 

(a) Zina; 

(b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat; 

                                                
35 A. Rahman,  Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syar’iyah) (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 215. 
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(c) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya 

atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan 

setelah perkawinan; 

(d) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau 

oleh istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, 

sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau 

dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang 

membahayakan. 

 Dalam Undang-Undang No. 1/1974 dalam Bab VIII tentang 

Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 

yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) 

Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas keputusan pengadilan.36 

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa: 

(a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 

(b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 

suami istri; 

(c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tersendiri.37 

                                                
36 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  

97. 
37 Boedi, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, 50. 
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 Dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No 1/ 1974 

ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suami istri, apalagi jika mempertimbangkan Peraturan 

Pemerintah RI No 9/1975 Pasal 19 bahwa perceraian dapat  

terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: 

(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 

disembuhkan; 

(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 

yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 

(c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung; 

(d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak yang lain; 

(e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ 

istri; 
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(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga.38 

e. Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugatan Cerai 

 Faktor penyebab meningkatnya angka cerai gugat dapat 

diklasifikasikan kepada beberapa aspek sosiologis39 yakni : 

(a) Aspek Emosional dan religiusitas 

Emosional didasarkan pada perasaan atau sikap seseorang 

dalam bereaksi pada suatu kondisi. Emosional adalah suatu 

perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, 

psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.40 

Sedangkan religiusitas bersifat keagamaan atau kesadaran 

beragama dan menjadikan seseorang menjadi orang yang saleh 

dan takwa.41 

Aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Semakin tingginya masalah atau konflik yang terjadi 

dalam kehidupan keluarga. 

 Pada saat ini masalah yang dihadapi sebuah 

keluarga semakin banyak. Persoalan-persoalan yang 

terjadi di dalam keluarga dan di luar lingkungan keluarga 

turut memicu munculnya masalah dan konflik dalam 

                                                
38  Ibid., 54. 
39  Nurhasanah dan Rozalinda, “Kafa’ah”, Kajian Gender, 4 (2014), 185-187. 
40 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional: Mengapa EI lebih penting 

daripada IQ, terj. T. Hermaya (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 411. 
41  Jallaludin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 230. 
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keluarga, yang dapat memicu terjadinya perceraian. 

Dalam hal ini, perempuan lebih banyak berinisiatif 

mengajukan gugatan cerai karena ketika terjadi konflik, 

perempuan lebih merasakan konflik dan dampaknya. 

(2) Semakin rendahnya keimanan, akhlak dan pengamalan 

nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. 

 Hal ini terlihat dari perubahan profil perempuan 

sekarang dibandingkan perempuan dulu. Perempuan dulu 

punya keikhlasan dan kesabaran yang besar. Motivasi 

mereka dalam melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu 

adalah ibadah, sehingga mereka lebih ikhlas dan sabar, 

lebih kuat dan tidak mudah lelah. Namun kondisi ini telah 

menipis di kalangan  perempuan  sekarang. Perempuan 

kurang sabar menghadapi masalah dalam  rumah tangga. 

Perempuan cenderung lebih cepat memutuskan untuk 

bercerai.  

(b) Aspek Ekonomi 

 Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu 

terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga 

Terjadinya peningkatan gugatan cerai, di antaranya disebabkan 

oleh karena terjadinya perubahan pada pemenuhan tuntutan 

hidup berkeluarga, seperti dalam masalah keuangan (tidak 

cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi 
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keluarga dan kebutuhan rumah tangga). Ketika tuntutan istri 

tidak terpenuhi oleh suami sering kali menimbulkan konflik 

antara suami istri.42 Di samping itu istri bekerja dapat 

menyebabkan berkurangnya komunikasi antara suami istri, 

kurangnya saling menghargai serta tidak terpenuhinya hak dan 

kewajiban di antara suami tersebut. Istri yang bekerja sering 

kali mengabaikan hak-hak suami dan juga sebaliknya. Ketika 

pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah 

tangga dan anak bisa terjadi ketidakharmonisan antara suami 

istri.43 Pada sisi lain, istri yang bekerja dan punya penghasilan 

sendiri cenderung tidak takut menggugat cerai suaminya. 

Karena ia tidak bergantung sepenuhnya kepada suaminya 

secara ekonomi maupun emosional. 

(c) Aspek Pendidikan 

 Pendidikan tidak menjadi faktor penyebab utama 

perempuan mengajukan gugatan cerai, karena gugatan cerai 

diajukan oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan. 

Tetapi dengan semakin tingginya tingkat pendidikan 

perempuan menyebabkan perempuan semakin pintar dan 

cerdas lebih memahami hukum, mau berkonsultasi dengan 

orang-orang yang mengerti hukum dan berani 

memperjuangkan hak-haknya. Peningkatan gugatan cerai 

                                                
42 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 58. 
43 Ibid., 38. 
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dipengaruhi oleh karena perempuan itu sudah tahu ke mana ia 

akan menyelesaikan masalahnya, ia sudah tahu hak-hak dan 

kewajibannya. 

(d) Aspek Perubahan Budaya 

 Terjadinya perubahan persepsi masyarakat terhadap 

perceraian. Dulu masyarakat memandang negatif terhadap 

perempuan yang bercerai. Sekarang masyarakat tidak lagi 

memandang perempuan yang bercerai itu negatif dan suatu hal 

yang memalukan dan tabu. Perempuan terdidik dan tidak 

terdidik yang bercerai menyatakan bahwa mereka tidak merasa 

malu terhadap masyarakat di lingkungannya karena bercerai, 

selama perempuan memang tidak salah atau tidak melakukan 

hal-hal yang salah dalam kehidupan berkeluarga.44 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

 Penelitian terdahulu ini berisikan tentang uraian mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Apalagi, cerai gugat 

merupakan masalah yang sudah banyak diperbincangkan dan sudah banyak 

sekali tulisan yang mengangkat tentang cerai gugat. Jadi berdasarkan hasil 

penelusuran dan pencarian literatur yang telah penulis lakukan, telah terdapat 

beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis 

angkat, diantaranya sebagai berikut: 

                                                
44 Nurhasanah dan Rozalinda, “Kafa’ah,” Kajian Gender, 4 (2014), 187. 
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 Pertama, dalam skripsi karya Indra Setiawan,45 membahas faktor-

faktor penyebab tingginya cerai gugat dengan fokus penelitiannya di 

Pengadilan Agama Ponorogo, dan pada upaya hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam menyikapi tingginya cerai gugat di wilayah Pengadilan 

Agama Ponorogo. Kedua, Nur Simah46 dalam penelitiannya difokuskan pada 

faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tingkat perceraian di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan bagaimana peran hakim dalam 

mengurangi terjadinya perceraian di wilayah tersebut. 

 Ketiga, Mashudi47 dalam penelitiannya disimpulkan bahwa 

kebijaksanaan Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengambil syarat-syarat 

pengangkatan hakim bila terjadi masalah shiqaq adalah sesudah sesuai dengan 

Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, 

dalam skripsinya Zainal Arifin48 ia membahas penyebab terjadinya perceraian 

di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2005, dan langkah-langkah yang 

ditempuh hakim Pengadilan Agama dalam upaya mengurangi angka 

perceraian. 

                                                
45 Indra Setiawan, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di 

Pengadian Agama Ponorogo (Studi Analisis dengan Pendekatan KHI),” Skripsi (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo, 2008), 8. 
46 Nur Simah, “Analisa Tingginya Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo),” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), 9. 
47 Mashudi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kompetensi Hakim dalam Menyelesaikan 

Perkara Shiqaq di Pengadilan Agama Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2003), 7. 
48 Zainal Arifin, “Upaya Hakim dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Pengadilan 

Agama Tulungagung Tahun 2005,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), 8. 
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 Dan yang terakhir dalam penelitiannya Maskanah Binti Muyasyaroh49 

ia membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum yang 

dipakai hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam kasus cerai gugat dengan 

alasan penganiayaan dan upaya pembuktian penganiayaan sebagai alasan cerai 

gugat di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo. 

 Berangkat dari serangkaian penelitian di atas, maka penulis cenderung 

dan tertarik untuk meneliti dan mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran 

hukum dari pihak istri di Kecamatan Tulakan yang masuk dalam wilayah 

kompetensi Pengadilan Agama Pacitan dan adakah pengaruh kesadaran 

hukum terhadap keputusan pihak istri mencerai gugat. Di samping karena 

daerah tersebut adalah daerah dengan angka perceraian tertinggi setiap 

tahunnya. Peneliti juga dapat menunjukkan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu peneliti akan membahasnya dengan menggunakan metode 

analisis kuantitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan. 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 Setiap kegiatan penelitian, kerangka pemikiran menjadi dasar untuk 

menentukan alur sebuah penelitian tersebut agar penelitian dapat tersusun 

dengan sistematis dan konseptual. Model kerangka pemikiran dalam 

penelitian seperti pada gambar berikut : 

                                                
49 Maskanah Binti Muyasyaroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat dengan 

Alasan Penganiayaan (Studi Kasus Putusan PA Ponorogo Nomor 0158/pdt.G/2004/PA.PO),” 

Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), 8. 
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 Analisis regresi logistik (logistic regression), yaitu dengan melihat 

pengaruh kesadaran hukum perempuan terhadap keputusan menggugat cerai. 

Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:50 

 Log (P / 1 – p) = β0 + βX + e 

Keterangan : 

Dimana p adalah kemungkinan bahwa Y = 1, dan X adalah  variabel 

independen, sedangkan β adalah koefisien regresi. Sedangkan e adalah faktor 

lain yang mempengaruhi variabel dependen (di luar model penelitian). 

D. HIPOTESIS  

 Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan 

mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel penelitian secara statistik. Sedangkan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

H0 : Tidak ada pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan mencerai gugat. 

H1 : Ada pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan mencerai gugat. 

 

                                                
50 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP, 2012), 80. 
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