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ABSTRAK

Choirina.Lutfi. 2019. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak 
Akibat Perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas 
Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen pembimbing 
Rif’ah Roihanah, S H., MKn.

Kata Kunci:  Hak-hak Anak, Akibat Perceraian

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang 
tua masing-masing, hadirnya anak sendiri merupakan berkah yang harus disyukuri 
oleh para orang tua dan sudah kewajiban semua orang tua untuk menjaga, 
mendidik dan memberikan segala kebutuhan anaknya. Diantara kewajiban orang 
tua terhadap anaknya adalah member nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk 
memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal 
maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. 
Suatu perceraian tidak berakibat hilangnnya kewajiban orang tua untuk tetap 
member nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi 
bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 35 
tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan nafkah anak akibat 
perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan bagaimana 
tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan pendidikan anak akibat 
perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 
lapangan (field research)atau deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  metode deskriptif. 
Sumber data primer menggunakan hasil sumber wawancara dengan informan 
yakni beberapa masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Doho 
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak dan 
pemenuhan pendidikananak akibat perceraian kedua orang tuanya di Desa Doho 
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 
ada yang sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-
undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ada yang belum sesuai 
dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan 

maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki 

dan perempuan terjadi secara terhormat sebagai makhluk yang 

berkehormatan.Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada 

yang mampu untuk segera melaksanakannya.Perkawinan dapat 

mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam 

bentuk perzinahan.Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, 

tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan 

oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan 

memiliki kekuatan untuk penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, 

yaitu perzinahan. Terkait itu, hubungan manusia laki-laki dan perempuan 

ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian Allah dan kebaktian 

kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan.1

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

ditegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad suci yang 

dibangun oleh suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

kekal dan bahagia. Rumah tangga yang kekal artinya ”abadi” sebagai 

1 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.
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kebalikan dari rumah tangga yang hancur dengan perceraian. Adapun 

rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang sakinah, 

mawadahdan warahmah yakni sebuah bangunan rumah tangga yang 

dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam sekelompok 

masyarakat yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan 

yang diawali dari sebuah pernikahan dan melahirkan keturunan yang 

menjadi tanggung jawab besar yang oleh karenanya menimbulkan 

pertanggungjawaban.2Keluarga merupakan cikal bakal perwujudan 

peradaban, baik buruknya masyarakat bisa dinilai dari profil-profil 

keluarga yang ada di dalam lingkungan tersebut.Arti sebuh keluarga 

sendiri adalah saling memiliki, saling percaya, saling menghargai pendapat 

masing-masing, saling melindungi dan saling berbagi rasa.Setiap orang tua 

pasti menginginkan anaknya untuk bisa menjadi orang yang sukses dan 

berhasil bahkan tidak ada satupun pastinya orang tua yang tidak 

menginginkan hal tersebut.Bahkan banyak orang tua yang rela 

mengorbankan apapun demi untuk membahagiakan anaknya banyak orang 

tua yang sibuk bekerja demi mewujudkan keinginannya untuk menjadikan 

anak-anaknya menjadi anak yang sukses dan berhasil namun lalai dalam 

kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya padahal justru 

guru terbaik atau ilmu pertama yang dimiliki anak itu hasil dari kedua 

orang tuanya.

2Abu Ahmadi dkk, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 239.
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Kedudukan anak sebagai generasi muda akan meneruskan cita-cita 

luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan 

sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat 

kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar 

baik secara rohani, jasmani, dan sosial.3

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada 

orang tua masing-masing, hadirnya anak sendiri merupakan berkah yang 

harus disyukuri oleh para orang tua dan sudah kewajiban semua orang tua 

untuk menjaga, mendidik dan memberikan kasih sayang seutuhnya 

anugerah yang telah diberikan oleh Allah karena kasih sayang yang 

diberikan oleh kedua orang tuanya bisa membuat mereka nyaman dan 

menjadikan pribadi anak tersebut lebih percaya diri bentuk kasih sayang 

kepada anak tidak harus dengan soal materi. Kebahagiaan anak sebenarnya 

bukan terletak atau hanya dengan uang namun anak juga sangat 

memerlukan kasih sayang dari orang tuanya dan dukungan penuh dari 

orang tuanya.Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua 

orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran 

Islam.Anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan 

yang diberikan kepadanya.Oleh karena itu perlu dididik dan diajari dengan 

kebaikan agar bisa menjadi khalifah yang meneruskan keberlangsungan 

kehidupan.4 Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-undang No. 35 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) berbunyi “Setiap 

3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak Di Indonesia (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 33.

4 Hadi Supeno, Menyelamatkan Anak (Jakarta: Graha Putra, 2010), 13.
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anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan 

bakat”. Dalam keluarga yang orang tua bercerai pertumbuhan anak dalam 

standar yang ideal kemungkinan sulit dicapai karena kebutuhan jasmani 

dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan 

pula dengan kebutuhan materi atau jasmani anak yang hidup dalam 

keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan 

perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila 

kebutuhan materi atau jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya 

pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya. 

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, 

perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan 

juga terhadap anak-anak yang dilahirkan.Anak-anak tersebut harus hidup 

dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya 

harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan 

seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Perceraian bagi anak adalah 

tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah 

hilang, hidup tidak akan lagi sama setelah orang tua mereka bercerai dan 

mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang 

mendalam.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus 

keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi 

pertumbuhan dan kesejahteraannya.Anak-anak hendaknya diberi 
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perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban 

tanggungjawab dalam masyarakat.Anak hendaknya diperlakukan dengan 

baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan 

pengertian.Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi 

dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang 

rasa dan kemerdekaan.5

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa: 

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 

12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaanya;

c. Biaya pemeliharaan  ditanggung oleh ayahnya.

Ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak 

tersebut belum mumayyiz. Dan apabila anak sudah mumayyiz maka anak 

disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya, dia akan ikut. 

Meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu 

dari anak tersebut, biaya pemeliharaanya tetap menjadi tanggung jawab 

ayahnya.Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi 

perceraian.6 Kompilasi Hukum Islam  menjelaskan bahwa ayah diberi 

5 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997),103. 
6Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 

248.
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tanggung jawab untuk memeberikan biaya h{ad{a>nah untuk anak-

anaknya yang belum mencapai 21 tahun berdasarkan kemampuannya. Bila 

terjadi perselisihan atas hak h{ad{a>nah (memelihara dan mengasuh) 

anak maka hakim akan memberikan putusannya berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 14 berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang 

tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi 

anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Selain Undang-undang No. 

35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban dan 

tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung 

jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, 

memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan 

anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah 

terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan 

karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada 

kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam 

kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan 

psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.7

7Muliyawan, Paradigma  Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-
undang Perlindungan Anak, http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-
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Diantara  kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi 

nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah 

terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan 

lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Suatu perceraian 

tidak berakibat hilangnnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi 

nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Meskipun orang tua bercerai, anak tetap diberikan apa yang 

menjadi haknya seperti memberi nafkah, memberikan kasih sayang, 

memberi perhatian agar anak  dalam pertumbuhannya tidak terganggu dan 

masa depan anak sama seperti anak-anak pada umumnya yang orang 

tuanya tidak bercerai.8

Perceraian yang terjadi di Desa Doho Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun menyebabkan hak-hak anak setelah perceraian kurang 

terpenuhi diantaranya pemenuhan nafkah anak, dikarenakan ayah yang 

masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi tidak 

memberikan apa yang menjadi hak anak tersebut, seperti biaya 

pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya lainnya yang masih diperlukan 

untuk anak.Namun kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah setelah 

terjadinya perceraian dalam prakteknnya di Desa Doho Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun, ayah tidak melaksanakan apa yang menjadi 

kewajibannya seperti pemenuhan nafkah anak dan pemenuhan pendidikan 

baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahanundang-undang-perlindungan-anak, diakses 
selasa, 6 Agustus 2019.

8 Yunus,  Hasil wawancara, 5 Desember 2018.
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bagi anak. Hal tersebut mendorong orang tua tunggal untuk bekerja keras 

dalam pemenuhan hak-hak anak setelah adanya perceraian.

Banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan amanat Kompilasi 

Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak khususnya di Desa Doho Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor yang 

dapat merusak pernikahan itu sendiri.Tuntutan untuk tetap memelihara 

kasih sayang dan keharmonisan antara suami istri yang terkadang sulit 

untuk diwujudkan, dengan berbagai macam problematika kehidupan 

berumah tangga.Hal ini berawal dari munculnya perbedaan persepsi, 

kurangnya kewibawaan istri terhadap suami, minimnya komunikasi serta 

kesalahan yang menimbulkan perselisihan antara suami istri di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.Perceraian merupakan masalah 

yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan 

terakhir ketika sudah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah 

tangga.Oleh karena itu dalam aturan hukum yang berlaku serta dengan 

alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil kuat untuk melakukan perceraian.

Peristiwa perceraian apapun alasannya, merupakan malapetaka 

bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua 

secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak 

jarang pecahnya rumah tangga di Desa Doho Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah 

sebabnya dalam ajaran islam perceraian harus dihindarkan sedapat 
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mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci  Allah. Bagi 

anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang 

akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi 

pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah 

pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Sehingga pemenuhan hak-hak anak di Desa Doho Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun masih terdapat sebagian besar orang tua belum 

memenuhi hak-hak anak akibat perceraiannya.Akibat perceraian terkadang 

hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan 

hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal 

dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.Terlebih lagi ketika orang tuanya 

sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya 

waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak 

lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi 

tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain 

selain kedua orang tuanya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk 

diangkat dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Kompilasi 

Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di 

Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”.
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B. Penegasan Istilah 

Hak anak dapat dipahami sebagai sesuatu kehendak yang dimiliki 

oleh anak yang dilengkapi dengan  kekuatan(macht) dan yang diberikan 

oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.9 

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak berhak mendapatkan h{ad{a>nah, 

semua biaya h{ad{a>nah, biaya pendidikan dan nafkah anak menjadi 

tanggung jawab ayah menurut kemampuanya. Dalam UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa orang tua 

berkewajiaban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,  

mendidik dan melindungi anak, memberikan pendidikan karakter dan 

penanaman nilai budi pekerti pada anak.

C. Rumusan Masalah

1.  Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan nafkah anak 

akibat perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun?

2.  Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan pendidikan anak 

akibat perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun?

9Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak( Jakarta: 
PT. Gramedia, 2000),  29.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di Desa 

Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam tinjauan 

Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak.

2. Untuk menjelaskan pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian di 

Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam tinjauan 

Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan serta memperluas 

cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang munakahat khususnya 

dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Selain itu, 

penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pernikahan dalam 

islam yang termasuk dalam kajian Hukum Keluarga tentang masalah 

hak-hak anak akibat perceraian.

2. Manfaat Praktis

Bagi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi karya illmiah dan pustaka bagi 
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peneliti selanjutnya. Bagi penulis adalah sebagai latihan dalam 

penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang 

penulis dapatkan selama perkuliahan.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara 

mutlak. Dari beberapa skripsi yang ada, penulis menemukan data yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, penelitian  Zainal Fanani (2014) “Implementasi 

Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan anak dalam Prespektif Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Studi kasus keluarga TKI dan Berencana di Desa Prajegan Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”.Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (Field research) sumber data primer yang digunakan adalah 

sumber data lapangan dengan menggunakan teknik interview 

(wawancara), observasi dan dokumentasi.Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pemberian nafkah maupun pemeliharaan anak masih belum sesuai dengan 

aturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Ayah sebagai penanggung jawab utama banyak yang 
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melalaikan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, 

misalnya masalah intern dalam keluarga, kurang pemahaman terhadap 

kewajibannya, bahkan karena faktor keluarga baru (bagi yang sudah 

menikah lagi pasca bercerai).10

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Zainal Fanani lebih membahas implementasi pemberian 

nafkah dan pemeliharaan anak dalam tinjauan Undang-undang tentang 

Perkawinan yang mengkhususkan pada keluarga TKI dan Keluarga 

Berencana.Sedangkan penelitian ini lebih membahas pemenuhan hak-hak 

anak akibat perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, karya ilmiah yang diteliti oleh Arif Santoso Zaenal Abidin 

(2010) yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian (Studi 

Terhadap Praktek UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, peneliti ini fokus pada 

praktek pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian di Kecamatan 

Sukorejo setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, kendala terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Sukorejo 

setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

serta implementasi UU tersebut. Kesimpulan akhir dari penelitian ini 

adalah praktek pemenuhan hak anak akibat perceraian di Kecamatan 

10 Zainal Fanani, Implementasi Pemberian Nafkah Anak dan Pemeliharaan Anak dalam 
Prespektif Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi 
Kasus Keluarga TKI dan Berencana di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), 
Skripsi,Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
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Sukorejo hanya berbatas pada salah satu orang tua dan bahkan ada yang 

tidak diasuh oleh kedua-duanya hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya 

hak-hak anak secara maksimal dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak.11

Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Arif Santoso Zaenal Abidin lebih fokus membahas pada 

praktek pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian di Kecamatan 

Sukorejo setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Penelitian ini memiliki persamaan membahas pemenuhan hak-hak 

anak akibat perceraian, yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian 

ini selain menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbaru 

yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

juga menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak 

Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo”, diteliti oleh Ika Yuliana (2017) peneliti ini fokus pada nafkah 

anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang 

Perlindungan Anak serta penegakan hukum terhadap pemberian nafkah 

anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Dalam 

11Arif Santoso Zaenal Abidin, Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian (Studi 
Terhadap Praktek UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Sukorejo 
Kabupaten Ponorogo),Skripsi.Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
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penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh 

orang tuanya  tidak terpenuhi dan penegakan hukum terhadap pemberian 

nafkah anak akibat perceraian belum bisa berjalan dengan efektif  di Desa 

Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.12

Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Ika Yuliana fokus pada nafkah anak akibat perceraian di 

Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak serta 

penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat perceraian. 

Sedangkan penelitian ini selain membahas pemenuhan nafkah anak juga 

membahas pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Keempat, karya ilmiah yang berjudul“Hadhanah Anak Angkat 

Pasca Perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten 

Magetan (Prespektif UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak)”, diteliti oleh Hasna Nur Rochmah (2014) penelitian 

ini fokus pada pelaksanaan h{ad{a>nah anak angkat di Desa Sugihwaras 

Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dan pemenuhan h{ad{a>nah  

anak prespektif UU No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan UU 

No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam 

12 Ika Yuliana, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan 
Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung 
Kabupaten Ponorogo,Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponrogo, 2017.
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penelitian ini maka penulis merumuskan masalah yaitu: bagaimana 

pelaksanaan hadhanah anak angkat di Desa  Sugihwaras Kecamatan 

Maospati Kabupaten Magetan, dan bagaimana pemenuhan h{ad{a>nah 

anak angkat pasca perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002. 

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah dalam prakteknya ayah telah 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan menafkahi anak angkat yang 

telah ditinggalnya cerai tersebut, dan ibu juga sudah melakukan tanggung 

jawabnya sesempurna mungkin dalam menjalani sebagai orang tua 

tunggal.13

Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Hasna Nur Rochmah fokus pada pelaksanaan h{ad{a>nah  

anak angkatdan pemenuhan h{ad{a>nah anak prespektif UU No. 1 tahun 

1974, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian ini fokus pada pemenuhan hak-

hak anak akibat perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbaru yakni Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kelima, karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 156 (d) Tentang Tanggung Jawab Ayah Terhadap 

Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Pupus 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, diteliti oleh Ferry Kukuh 

13Hasna Nur Rochmah, Hadhanah Anak Angkat Pasca Perceraian di Desa Sugihwaras 
Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Prespektif UU No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak), Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
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Sujatmiko (2012) penelitian ini fokus pada tanggung jawab ayah dalam 

h{ad{a>nahdi Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. 

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa dalam prakteknya ayah 

tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.14

Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Ferry Kukuh Sujatmiko pada tanggung jawab ayah dalam 

biaya h{ad{a>nahdan nafkah anak akibat perceraian di Desa Pupus 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang fokus pada implementasi 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d). Sedangkan penelitian ini 

membahas pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian dan lebih 

menggunakan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan dan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Muriqul Haqqi yang 

berjudul “Pemeliharaan Anak oleh Orang tua di Indonesia (Kajian Yuridis 

atas Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Orang tua diharapkan sepenuhnya bertanggung jawab 

14  Ferry Kukuh Sujatmiko, Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d) Tentang 
Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa 
Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012. 
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atas perkembangan anaknya dan dari kedua peraturan tersebut tidak ada  

pertentangan.15

Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Muriqul Haqqi fokus pada pemeliharaan anak oleh orang 

tua dengan menggunakan kajian yuridis Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Sedangkan penelitian ini fokus pada pemenuhan hak-hak anak akibat 

perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

terebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara 

ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

itu didasarkan pada ciri-ciri kelimuan yaitu rasional, empiris dan 

sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-

cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, 

sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan.16

15Muriqul Haqqi, Pemeliharaan Anak oleh Orang tua di Indonesia (Kajian Yuridis atas 
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), 
Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2002.

16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2015), 2.
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) 

atau deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata 

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

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.17

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  

metode deskriptif. Metode deskriptif mempunyai arti suatu metode 

yang digunakan untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu 

obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.18 Sehingga subyek penelitian atau 

kelompok manusia dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitia kualitatif adalah suatu 

yang mutlak,karena peneliti bertindak sebagai instrument peneliti 

sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang di dapat dari kehadiran 

17 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 6.
18 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186.
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peneliti sebagai instrumen adalah subyek lebih tanggap akan kehadiran 

peneliti, peneliti dapat mengetahui secara langsung dengan seting 

penelitian, keputusan yang berhubungan dengan peneliti dapat diambil 

dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat 

diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan 

informasi.19

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.Peneliti memilih lokasi 

tersebut dengan berbagai pertimbangan bahwa terdapat kasus yang 

cukup berdampak negatif pada anak akibat perceraian orang tuanya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data tentang 

pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.Dan buku-buku yang 

membahas tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

19Ibid., 117.
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b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah darimana data 

dapat diperoleh.20 Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri 

dari:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli tidak melalui perantara.Data primer 

dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau 

kegiatan dan hasil pengujian.21Adapun dalam penelitian ini sumber 

primer diantaranya adalah hasil sumber wawancara dengan 

informan yakni beberapa masyarakat, tokoh agama dan tokoh 

masyarakat di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yang berupa sumber data sekunder disini 

adalah sumber data yang mendukung dan terkait dengan penelitian 

ini.Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui perantara tangan kedua. Data sekunder antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan buku harian.22 Adapun data yang 

termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang 

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), 129. 

21Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian Dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV Citra Media, 
2003), 57.

22Ibid., 58.
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berasal dari dokumen, catatan-catatan atau buku-buku yang 

berkenaan dengan topik pembahasan hak anak akibat perceraian 

dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Pengamatan (observasi)

Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

yang terjadi pada keadaan sebenarnya.23Yang dimaksud dengan 

observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis 

mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.24J

adi, metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data 

dengan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematik 

terhadap subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di 

lapangan dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang 

diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh 

dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek 

dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut melalui 

kantor Desa Doho Kecamatn Dolopo Kabupaten Madiun.

23 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2009), 174

24Marzuki, Metodologi Riset(Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 56-57.
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b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan  dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.25 Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara kepada orang tua anak akibat  perceraian di 

Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.26 Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film 

dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis  data yang diperoleh dari  hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedala pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

25LexyJ Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 186.
26Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,240.
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dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.27Miles dan Huberman, mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah 

data akan semakin banyak, komples dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.28

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data.Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian 

data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, 

piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka 

27Ibid., 244.
28Ibid, 247.
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data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah dipahami.29

c.  Penarikan kesimpulan, langkah ke tiga dalam analisis data 

kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti 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 penelitian kembali ke lapangan mengumpulan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.30

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik 

yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan 

dengan pengamatan yang tekun yaitu ketekunan pengamatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikut 

29Ibid, 249.
30Ibid, 252.
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sertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman.31

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan 

data dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di 

masyarakat. 

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari 

beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam keragaman ilmiah 

atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam 

pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian 

yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan 

sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek 

penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan anak menurut 

Kompilasi Hukum Islam (Pengertian anak, hak-hak anak akibat 

perceraian, kewajiban orang tua kepada anak setelah bercerai, nafkah dan 

pendidikan anak) dan anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 

31Ibid, 270.
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tentang Perlindungan Anak (Pengertian anak, hak-hak anak akibat 

perceraian, kewajiban orang tua kepada anak setelah bercerai, nafkah dan 

pendidikan anak).

BAB III merupakan uraian tentang paparan data dan temuan 

penelitian yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian 

tentang hak-hak anak akibat percerain menurut Kompilasi Hukum Islam 

dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di 

Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB IV merupakan pembahasan dengan menggunakan alat analisa 

atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II, juga sebagai usaha untuk 

menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam rumusan masalah yaitu pemenuhan nafkah anak dan pemenuhan 

pendidikan anak akibat perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari 

sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal 

ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang 

tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis 

kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar 

penelitian yang dilakukan oleh penulus dapat memberikan kontribusi yang 

maksimal.
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BAB II

HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT 

KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

 No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

bahwa: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun 

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini 

bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 21 

tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia 

termasuk kategori anak.32

Pada Pasal 99 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah: a. 

Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil 

perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 

tersebut.33 Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha 

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi 

dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 

peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin 

32 Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam.
33 Pasal 99, Kompilasi Hukum Islam.
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kelangsungan eksistensi bangsa dan negara  pada masa depan. Oleh 

karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab  

tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 

maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa adanya diskriminasi.34

2. Hak-hak Anak Akibat Perceraian

Dalam bagian ketiga Akibat Perceraian Pasal 156 menjelaskan 

bahwa:Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan h{ad{a>nah dari 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 

ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya;

34 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

Created for free by https://foxyutils.com



c. apabila pemegang h{ad{a>nah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

h{ad{a>nah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak h{ad{a>nah 

pula;35

Para ulama fiqih mendefinisikan h{ad{a>nah yaitu melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun 

perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, 

menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari 

sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan 

akalnya agar mampu berdiri sendiri, menghadapi hidup dan memikul 

tanggung jawabnya. Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara 

dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak 

yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan antara yang baik 

dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci 

sendiri dan sebagainya.36

H{ad{a>nah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, 

karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan 

urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban 

melakukan hadanah. Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum 

35 Pasal 156, Kompilasi Hukum Islam.
36 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

171.
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menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu 

lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu 

mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak 

dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk 

mengasuh anaknya daripada bapak. Karena itu peran ibu sangat 

penting dalam mengatur kemaslahatan anak.37

Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus 

memiliki persyaratan, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang 

memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak 

terpenuhi, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan 

h{ad{a>nahnya. Syarat-syarat tersebut antara lain:38

a. Berakal sehat. Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, 

tidak boleh menangani h{ad{a>nah. Karena mereka tidak 

dapat mengurusi dirinya sendiri, maka ia tidak boleh diserahi 

mengurusi orang lain. Seseorang yang tidak dimiliki apa-apa 

tentu ia tidak dapat memberi sesuatu pun kepada orang lain.

b. Dewasa. Hal ini karena anak kecil sekalipun mumayyiz, tetap 

membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan 

mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan 

orang lain.

37Ibid., 172.
38Ibid, 175.
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c. Mampu mendidik. Karena itu tidak boleh menjadi pengasuh 

bagi orang buta, atau rabun, sakit menular, atau sakit yang 

melemahkan jasmaniahnya untuk mengurus anak kecil, sudah 

berusia lanjut yang bahkan  ia sendiri perlu diurus, bukan orang 

yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak 

kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama 

orang sakit yang menular atau bersama orang yang suka marah 

kepada anak-anak sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri. 

Sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan 

kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana 

yang kurang baik.

d. Amanah dan berbudi. Sebab orang yang curang tidak dapat 

dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. 

Bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak meniru atau 

berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.

e. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh 

yang bukan muslim, sebab hadanah merupakan masalah 

perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang 

mukmin dibawah perwalian orang kafir.

f. Ibunya belum menikah lagi. Jika si ibu telah menikah lagi 

dengan laki-laki lain, maka hak hadanahnya hilang.
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g. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan 

urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak memiliki 

kesempatan untuk mengasuh anak kecil. 

3. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Setelah Bercerai

a. Kewajiban Ayah Terhadap Anak

Pada Bab XVII menjelaskan tentang Akibat Putusnya Perkawinan 

pada Pasal 149 huruf d menjelaskan: Bilamana perkawinan putus 

karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya h{ad{a>nah 

untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.39

Pada Pasal 105 huruf c, menjelaskan bahwa: Biaya pemeliharaan di 

tanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya dalam Pasal 156 huruf d, menjelaskan bahwa: semua 

biaya h{ad{a>nah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam 

perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan 

adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi 

39 Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam.
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suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel  tergantung kondisi yang 

melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan 

hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri 

dalam perkawinan. Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya 

perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria 

yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja 

merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk 

realisasi ibadah dalam rumah tangga.40

b. Kewajiban Ibu Terhadap Anak

Pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 

12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaannya;41

Pada Pasal 156 huruf a menjelaskan bahwa: Akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan  h{ad{a>nah 

dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh:

40 Fatihuddin Abul Yunus, Risalah Hukum Nikah (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 69.
41 Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.
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1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 

ayah.42

Ulama maz\hab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat 

dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, 

karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih 

sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya 

punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga melindungi dan 

memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik. Namun demikian 

Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan 

h{ad{a>nah adalah perempuan yang merupakan kerabat dekat dari 

anak seperti bibi dari pihak ibu atau dari pihak ayah atau nenek dari 

anak, karena mereka biasanya akan lebih serius dan telaten dalam 

mengasuh anak tersebut disebabkan mempunyai hubungan nasab dan 

kekerabatan dengan mereka, pendapat ini sejalan dengan Pasal 156 

huruf a Kompilasi Hukum Islam.43

42 Pasal 156 huruf a, Kompilasi Hukum Islam.
43 Korik Agustian,” Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak 

Hadanah Dan Batasan Umur Mumayyiz,” dalam http://pta-jambi.go.id/peraturan/surat-keputusan-
kma/11-artikel/1688 , (diakses pada tangga 30 Juni 2019, jam 08.50 WIB).
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4. Nafkah Dan Pendidikan Anak Menurut KHI

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama 

bagi seseorang dan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam 

keluarga terutama berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, 

nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta ketrampilan 

sederhana. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti 

pembudayaan, yaitu proses sosialisasi dan enkulturasi secara 

berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantar anak agar menjadi 

manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak luhur, mandiri, kreatif, 

beretos kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan dan sebagainya.44

Pada Pasal 77 ayat (3) menjelaskan: Suami istri memikul 

kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik 

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 

pendidikan agamanya;45 

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam 

pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan 

keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, 

membersihkan jiwanya sera mempersiapkan diri anak dalam 

menghadapi kehidupannya dimasa datang.46

Pada Pasal 80 ayat (3) menjelaskan bahwa kewajiban suami 

adalah: Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya 

44Muhammad  Tolhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia (Jakarta: 
Lantabora Press, 2005), 48.

45 Pasal 77 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam.
46Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, 172.
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dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan  

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Pada ayat (4) menjelaskan: 

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.47

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak 

terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban 

untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya 

hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta 

memberikan kiswah bagi anak-anaknya, sehingga anak dapat 

berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalang oleh 

akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka.

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah 

kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk 

memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak 

begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik 

pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.48

47 Pasal 80 ayat (3,4), Kompilasi Hukum Islam.
48Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 

Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2010)157.
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Berdasarkan penggunaan teori holistik dan equal partner dalam 

memahami ketentuan nass dan KHI, pemikiran yang dituju mengarah 

pada pola hubungan yang berkeadilan dan kesejajaran suami istri. 

Pertama, hubungan yang berkeadilan antara suami istri mengandung 

maksud bahwa peranan masing-masing suami istri dalam keluarga 

disesuaikan dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki dan peranan 

sosial yang dimainkan. Suami mempunyai tanggung jawab memenuhi 

nafkah adalah karena peranan yang dimiliki dan realitas sosial. 

Konstruksi budaya dalam masyarakat kita telah membedakan antara 

pekerjaan laki-laki dan perempuan. Kedua, prinsip kesejajaran yang 

menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta tidak ada 

dominasi dalam keluarga. Walaupun ada perbedaan peranan atau tugas 

dalam keluarga, tidak menunjukkan adanya superioritas dan 

inferioritas atau legitimasi sikap otoriter. Perbedaan tugas adalah 

dimaksudkan agar suami istri dapat melaksanakan tugas-tugasnya 

secara baik. Disamping itu juga, satu sama lain diharapkan tidak 

berpendirian bahwa ia cukup menunaikan kewajibannya tanpa mau 

memperhatikan dan membantu tugas pihak lain. Karena perkawinan 

dalam Islam bukanlah urusan perdata semata, tetapi mengandung unsur 

relegiusitas yang penuh dengan prinsip kebersamaan, demokrasi dan 

keadilan.49

49 Syuhada, “Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban 
Suami Memberi Nafkah Dalam KHI,” dalam https://www.academia.edu/32432286/, (diakses pada 
tanggal 30 Juni 2019, jam 08.45 WIB).
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Pasal 149 huruf d menjelaskan: Bilamana perkawinan putus 

karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya h{ad{a>nah 

untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada Pasal 105 huruf c, menjelaskan bahwa: Biaya 

pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya dalam Pasal 156 huruf d, menjelaskan bahwa: 

semua biaya h{ad{a>nah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab 

ayah menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran 

memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah 

keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi 

kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai 

dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai 

dengan keadaannya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi 

suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah 

kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dengan 

demikian kewajiban nafkah berarti memenuhi segala kebutuhan hidup 

sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu berupa makanan, 
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pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain yang dianggap 

perlu.50

B. Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  Tentang 

Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Anak adalah 

seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan.51 Pasal tersebut menjelaskan bahwa, 

anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak 

yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan 

pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak 

tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

2. Hak-hak Anak Akibat Perceraian

Pasal 4 menjelaskan bahwa: Setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

50Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: 
Pustaka Setia, 2000), 101.

51 Pasal 1 ayat (1), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.52

Pasal 7 menjelaskan bahwa: (1) Setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat 

menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar 

maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau 

anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 menjelaskan: (1) Setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (1a)  

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 

dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 

tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) 

Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak 

mendapatkan pendidikan khusus.53

Dalam Pasal 14 menjelaskan: (1) Setiap anak berhak untuk 

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 

52 Pasal 7, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
53 Pasal 9, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan 

pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan 

pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses 

tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, 

bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua 

orang tua; dan; d. memeroleh hak anak lainnya.54

3. Kewajiban Ayah dan Ibu Kepada Anak Setelah Bercerai

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi 

kewajiban  memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga 

anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, 

berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada 

Tuhan. Pemeliharaan anak juga mempunyai arti yang sebuah tanggung 

jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang 

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, 

kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap 

sampai anak mampu berdiri sendiri.55

Pada Pasal 26 menjelaskan bahwa: (1) Orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, dan 

mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai 

dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya 

54 Pasal 14, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
55 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, 101.
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perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter 

dan penanaman nilai budipekerti pada anak. (2) Dalam hal orang tua 

tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab 

tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan 

perundang-undangan.56

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka 

yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang 

tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari 

kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan 

penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan 

anaknya.57

Pasal 45 menjelaskan bahwa: (1) Orang tua dan keluarga 

bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak 

dalam kandungan. (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak 

mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya. (3) 

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.58

4. Nafkah Dan Pendidikan Anak Menurut Undang-undang No. 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

56 Pasal 26, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
57Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 188.
58 Pasal 45, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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Dalam Pasal 14 menjelaskan: (1) Setiap anak berhak untuk 

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (1), anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

kedua orang tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 

tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua; dan

d. memeroleh hak anak lainnya.59

Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa: Orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, dan mendidik dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

59 Pasal 14, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 

pada anak.60

Anak adalah amanat Allah yang harus dirawat, dipelihara dan 

dididik dengan penuh kasih sayang. Mendidik anak adalah kewajiban 

orang tua yang paling utama yang akan berpengaruh kuat dalam 

perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Kewajiban itu 

meliputi pendidikan jasmani dan rohani yang dimulai sedini mungkin. 

Sehingga harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam 

berbagai aspek kehidupannya.61

Orang tua mendidik anak dengan memperhatikan potensi yang 

dimilikinya. Karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak 

dilakukan dengan cara membimbing, membantu atau mengarahkan 

agar ia mengenal norma dan tujuan hidup yang hendak dicapainya. 

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, 

ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu anak meniru 

perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya. 

Apabila ibu menjalankan tugasnya dengan baik. Pengaruh ayah 

terhadap anaknya besar pula, dimata anaknya seorang ayah yang 

menjadi panutan tertinggi dan mencari tumpuan diantara orang-orang 

yang dikenalnya. Sehingga apa yang diperbuat ayahnya akan 

60 Pasal 26 ayat (1), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
61 Safuddin Mujtaba, Imam Jauhari, Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Pustaka 

Bangsa Press), 84.
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mempengaruhi sikap anak-anaknya, termasuk ketika ayah melakukan 

pekerjaannya sehari-hari akan mempengaruhi pada cara pekerjaan 

anaknya.62

62 Muhammad Tolhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, 48.

Created for free by https://foxyutils.com



BAB III

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN                            

DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

1. Letak Geografis

Desa Doho terletak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 

jarak ke ibu kota kecamatan 0,5 km dan memiliki luas wilayah 

administrasi 238 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu:63

a. Dusun Krajan dikepalai oleh Bapak Riko Yudha

b. Dusun Jerukan dikepalai oleh Bapak Zainal Fathoni

c. Dusun Ringin Anom dikepalai oleh Bapak Lukman

d. Dusun Cempo dikepalai oleh Bapak Mashuri

Sedangkan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Ketawang, Kec. Dolopo

b. Sebelah Timur : Desa Dolopo, Kec. Dolopo

c. Sebelah Selatan : Desa Dolopo, Kec. Dolopo

d. Sebelah Barat : Desa Pucang Anom, Kec. Kebonsari

63Dokumen Profil Desa 2018
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2. Kependudukan

Berdasarkan data statistik tahun terakhir bahwa jumlah kepala 

keluarga (KK) di Desa Doho Kecamatan Dolopo adalah 1.545 KK 

dengan rincian jumlah menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kependudukan

Sumber: Dokumen Profil Desa 2019 

Jadi, total jumlah penduduk Desa Doho Kecamatan Dolopo 

adalah 4.579 jiwa. 

3. Keagamaan

Berdasarkan data di lapangan menyebutkan bahwa masyarakat 

Desa Doho semuanya beragama Islam, seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.2

JenisKelamin Jumlah

Laki-laki 2.279

Perempuan 2.300

Jumlah 4.579
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Agama

                          Sumber: Dokumen Profil Desa 2019

4. Kependidikan

Dari data yang didapat menunjukkan bahwa masyarakat Desa 

Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah masyarakat yang 

terpelajar, seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan

Agama Laki-laki Perempuan

Islam 2.279 orang 2.300 orang

Kristen 0 orang 0 orang

Katholik 0 orang 0 orang

Hindhu 0 orang 0 orang

Bundha 0 orang 0 orang

Konghucu 0 orang 0 orang

Kepercayaankep

adaTuhan YME

0 orang 0 orang

Jumlah 2.279 orang 2.300 orang
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                                 Sumber: Dokumen Profil Desa 2019

5. Perekonomian

Tingkat pendidikan Laki-laki Perempuan

Usia 3-6 tahun belum masuk TK 58 orang 47 orang

Usia 3-6 tahun sedang 
TK/playgroup

68 orang 69 orang

Usia 7-18 tidak pernah sekolah 2 orang 3 orang

Usia 7-18 sedang sekolah 343 orang 325 orang

Usia 18-56 tidak pernah sekolah 3 orang 3 orang

Usia 18-56 pernah SD tetapi 
tidak tamat

142 orang 65 orang

Tamat SD/sederajat 226 orang 220 orang

Usia 18-56 tidak tamat SLTP 50 orang 57 orang

Usia 18-56 tidak tamat SLTA 60 orang 70 orang

Tamat SMP/sederajat 162 orang 163 orang

Tamat SMA/sederajat 137 orang 142 orang

Tamat D1/sederajat 16 orang 26 orang

Tamat D2/sederajat 10 orang 8 orang

Tamat D3/sederajat 20 orang 20 orang

Tamat S1/sederajat 183 orang 166 orang

Tamat S2/sederajat 5 orang 4 orang

Tamat S3/sederajat 1 orang 0 orang 

Tamat SLB A 1orang 1 orang
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Secara umum sebagian besar masyarakat Desa Doho merupakan 

daerah yang sebagian besar masyarakatnya dengan mata pencaharian 

sebagai berikut:

Tabel 3.4

Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian Laki-laki Perempuan

Petani 319 orang 319 orang

Buruh Tani 34 orang 34 orang

Buruh Migran 53orang 129 orang

Pedagang barang kelontong 7 orang 8 orang

Montir 9 orang 0 orang

Pegawai Negeri Sipil 18 orang 19 orang

Peternak 124 orang 0 orang

Dokter swasta 1 orang 0 orang

Perawat swasta 0 orang 2 orang

Bidanswasta 0 orang 2 orang

TNI 6 orang 0 orang

POLRI 0 orang 14 orang 

Guru swasta 27 orang 25 orang 

Pembantu rumah tangga 0 orang 10 orang

Tukang batu 5 orang 0 orang

Tukang cuci 0 orang 4 orang
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Karyawan perusahaan 

swasta

20 orang 5 orang

Wiraswasta 20 orang 5 orang

Purnawirawan /Pensiunan 10 orang 8 orang

Perangkat Desa 5 orang 2 orang

Buruh jasa perdagangan 

hasil bumi

10 orang 70 orang

Sopir 9 orang 0 orang

Pemuka agama 5 orang 4 orang

Tukang jahit 2 orang 4 orang

Juru masak 0 orang 4 orang

Karyawan Honorer 25 orang 10 orang

Tukang cukur 5 orang 0 orang

Tukang las 5 orang 0 orang

Tukang listrik 2 orang 0 orang

Sumber: Dokumen Profil Desa 2019

Dari dokumen profil desa tahun 2019 tersebut dapat dilihat 

bahwa mayoritas masyarakat Desa Doho bekerja sebagai petani, 

karena sebagian tanah Desa Doho adalah tanah sawah  147 Ha dan 

tanah perkebunan 79 Ha. 
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B. Profil Keluarga

1. Keluarga Bapak A 

Bapak A memiliki satu anak yang bernama Ani (bukan nama 

sebenarnya), Ani masih berumur 12 tahun yang masih menjadi siswa 

kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, kedua orang tuanya sudah bercerai  

selama 4  tahun, sekarang Ani tinggal bersama ayahnya yang bekerja 

sebagai servis elektronik. Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian 

pada keluarga bapak A masih terpenuhi karena anak ikut dengan ayah, 

pemenuhan pendidikan anak setelah perceraian mantan istri masih 

memberikan perhatiannya dalam pemenuhan pendidikan anak.

2. Keluarga Bapak B 

Bapak B bekerja sebagai petani, memiliki satu anak yang bernama Tuti 

(bukan nama sebenarnya) merupakan korban perceraian dari kedua 

orang tuanya semenjak dua tahun yang lalu dan sekarang ikut dengan 

ayahnya, Tuti berusia 13 tahun yang masih menjadi siswa kelas VII 

SMP. Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian pada keluarga bapak 

B masih terpenuhi karena anak ikut dengan ayah, pemenuhan 

pendidikan anak setelah perceraian mantan istri dari awal perceraian 

tidak memberikan perhatiannya dalam pemenuhan pendidikan anak.

3. Keluarga Ibu C 

Ibu C memiliki satu anak yang bernama Ana (bukan nama sebenarnya) 

juga menjadi korban perceraian antara ibu dan ayahnya. Ana berusia 

delapan tahun yang masih menjadi siswa kelas 3 SD. Setelah 
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perceraian semenjak tiga tahun lalu Ana ikut dengan ibunya yang 

bekerja sebagai buruh pabrik triplek. Pemenuhan nafkah anak dan 

pemenuhan pendidikan setelah perceraian pada keluarga ibu C ayah 

masih memberikan nafkah kepada anaknya dan juga memberikan 

perhatiannya terhadap pemenuhan pendidikan anak.

4. Keluarga Ibu D

Ibu ida memiliki dua orang anak yang bernama Reni dan Rudi (bukan 

nama sebenarnya), Reni yang masih berumur 4 tahun dan Rudi yang 

berumur 12 tahun. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak dua tahun 

yang lalu. Sekarang Reni dan Rudi diasuh oleh ibunya yang bekerja 

sebagai guru honorer. Pemenuhan nafkah anak dan pemenuhan 

pendidikan setelah perceraian pada keluarga ibu D, ayah hanya 

memberikan nafkah diawal perceraian saja dan tidak memberikan 

perhatiannya terhadap pemenuhan pendidikan.

5. Keluarga Ibu E

Ibu E memiliki satu anak yang bernama Anto (bukan nama 

sebenarnya), kedua orang tuanya sudah bercerai lima tahun yang lalu, 

Anto yang masih berumur enam tahun yang masih menjadi siswa TK. 

Pemenuhan nafkah anak dan pemenuhan pendidikan setelah perceraian 

pada keluarga ibu E, ayah sudah tidak memberikan nafkah dan 

pemenuhan pendidikan kepada anaknya.

Dari profil keluarga diatas maka bisa disimpulkan mengenai 

pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di Desa Doho bahwa 
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diantaranya ialah keluarga Ibu D dan Ibu E bahwa nafkah anak akibat 

perceraian ayah tidak memberikan nafkah sama sekali. Hal ini sedikit 

berbeda dengan keluarga Ibu C yang anaknya masih diberi nafkah oleh 

ayahnya. Sedangkan dalam keluarga bapak A dan bapak B pemenuhan 

nafkah anak tetap dipenuhi karena anak diasuh sendiri oleh bapak A 

dan bapak B.

Pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian di Desa Doho 

bahwa diantaranya ialah keluarga Bapak B, Ibu D dan Ibu E bahwa 

pendidikan anak akibat perceraian ibu atau ayah yang sudah berpisah 

tidak memberikan perhatiannya terhadap pemenuhan pendidikan. Hal 

ini berbeda dengan keluarga Ibu C dan Bapak A yang anaknya masih 

diberi perhatian pemenuhan pendidikan oleh orang tua yang sudah 

berpisah. 

C. Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran 

memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya 

sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki 

atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. 

Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya. Dari 

aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki 

penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan 
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keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian kewajiban 

nafkah berarti memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan 

kemampuan suami. Kebutuhan itu berupa makanan, pengobatan, tempat 

tinggal, dan kebutuhan yang lain yang dianggap perlu.64

Bahwa di Desa Doho ada beberapa contoh anak korban perceraian, 

sebut saja Ani (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu anak korban 

perceraian kedua orang tuanya, Ani masih berumur 12 tahun yang masih 

menjadi siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, kedua orang tuanya sudah 

bercerai  selama 4  tahun, sekarang Ani tinggal bersama ayahnya yang 

bekerja sebagai servis elektronik. Mengenai pemenuhan nafkah anak, 

Bapak A (ayah Ani) menuturkan sebagai berikut:

 “Begini, nafkah anak sebelum dewasa selama dalam pendidikan 
sampai menikah itu tanggungjawab saya. Kalau anak ikut 
ibunya, maka saya bertanggungjawab pada pembiayaan nafkah 
ibu dan  nafkah anak secara material. Untuk mencukupi semua  
kebutuhan anak semampu saya dan tidak ditentukan. Sehari-hari 
saya bekerja sebagai servis elektronik, dengan penghasilan 
kurang lebih Rp.750.000 sebulan. Dari uang itulah saya 
memenuhi kebutuhan keluarga terutama kebutuhan anak yang 
sebenarnya kurang mencukupi, setidaknya saya sudah berusaha 
”.65

Tuti (bukan nama sebenarnya) merupakan korban perceraian dari 

kedua orang tuanya semenjak dua tahun yang lalu, Tuti berusia 13 tahun 

yang masih menjadi siswa kelas VII SMP. Mengenai pemenuhan nafkah 

anak, ayahnya menuturkan bahwa:

“Selama ini kebutuhan anak saya yang memenuhi, sesuai dengan 
kemampuan saya. Karena saya hanya mengandalkan hasil tani 

64 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2000), 101.

65Bapak A, Hasil Wawancara, Madiun. 15 Juni 2019.
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untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Intinya apa yang anak 
butuhkan saya yang memenuhi selama saya mampu. 
Alhamdulillah dari hasil tani bisa mencukupi kebutuhan anak 
saya walaupun terkadang hasil panen kurang bagus.”66

Sama halnya dengan Tuti, Ana (bukan nama sebenarnya) juga 

menjadi korban perceraian antara ibu dan ayahnya. Ana berusia delapan 

tahun yang masih menjadi siswa kelas 3 SD. Setelah perceraian semenjak 

tiga tahun lalu Ana ikut dengan ibunya yang bekerja sebagai buruh pabrik 

triplek, menurut keterangan dari ibu C mengenai nafkah anak beliau 

menuturkan bahwa:

“Alhamdulillah setelah kita bercerai mantan suami saya masih 
memberikan nafkah kepada anaknya yang saat ini anak saya yang 
mengurus, saya merasa terbantu karena sedikit banyak 
mengurangi beban saya.67 Dalam sebulan mantan suami memberi 
uang sebanyak Rp. 300.000 untuk kebutuhan anak, sebenarnya 
dengan jumlah uang tersebut  hanya cukup untuk uang jajan saja 
dan tidak mencukupi semua kebutuhan anak, jadi saya harus 
mencari penghasilan tambahan sebagai buruh pabrik triplek.”68

Berbeda dengan Ana, Reni dan Rudi (bukan nama sebenarnya) 

adalah kakak adik juga menjadi korban perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo, Reni yang masih berumur 4 tahun dan Rudi yang 

berumur 12 tahun. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak dua tahun 

yang lalu. Sekarang Reni dan Rudi diasuh oleh ibunya yang bekerja 

sebagai guru honorer. Menurut keterangan dari ibu D mengenai nafkah 

anak beliau menuturkan bahwa:

66Bapak B, Hasil Wawancara, Madiun.15 Juni 2019.
67Ibu C, Hasil Wawancara, Madiun.27 Maret 2019.
68Ibu C, Hasil Wawancara, Madiun. 15 Juni 2019.
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“Setelah bercerai, anak yang mengasuh saya dan setelah itu  
hubungan saya dengan mantan suami saya tidak begitu baik, 
waktu awal cerai mantan suami masih sering telfon menanyakan 
kabar anaknya tapi lama-lama tidak ada kabar, bahkan mantan 
suami saya untuk menjenguk anaknyapun tidak pernah, untuk 
memenuhi semua kebutuhan anak ya saya sendiri.69 Mantan 
suami memberi nafkah anak hanya tiga atau empat kali saja 
itupun diawal kami bercerai sebesar Rp. 400.000 sebulan, uang 
tersebut hanya bisa untuk uang saku anak saja dan tidak 
mencukupi semua keperluan anak.”70

Anto (bukan nama sebenarnya) juga menjadi korban perceraian di 

Desa Doho Kecamatan Dolopo, kedua orang tuanya sudah bercerai lima 

tahun yang lalu, Anto yang masih berumur enam tahun yang masih 

menjadi siswa TK. Mengenai nafkah anak Ibu E menuturkan bahwa:

“Setelah saya bercerai dengan mantan suami saya, mantan suami 
saya tidak pernah memberi nafkah kepada anak saya, untuk 
menjenguk pun dia tidak pernah, karena dia malu untuk kesini 
karena dia dulu selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang 
dia sudah menikah dengan perempuan itu. Mau tidak mau saya 
yang bekerja dan memenuhi segala kebutuhan anak saya dan 
saya, kalau saya belum punya uang orang tua saya juga 
membantu untuk memenuhi kebutuhan anak saya.71 Untuk 
memenuhi segala keperluan, saya bekerja sebagai Tenaga Kerja 
Wanita dari hasil saya bekerja Alhamdulillah semua kebutuhan 
tercukupi khususnya untuk kebutuhan anak seperti uang jajan, 
biaya sekolah dan kebutuhan lainya.”72

Menurut keterangan Bapak Slamet Daroini Mukti yang merupakan 

kepala Desa Doho tentang pemenuhan nafkah anak akibat perceraian 

beliau menuturkan bahwa:

“Kalau suami istri biasanya ibu saat di luar negeri anak ikut bapak 
tapi setelah ibu pulang itu situasional artinya anak bisa ikut bapak 

69Ibu D, Hasil Wawancara,Madiun.30 Maret 2019.
70Ibu DHasil Wawancara,Madiun. 16 Juni  2019.
71Ibu E, Hasil Wawancara, Madiun. 1 April 2019.
72Ibu E, Hasil Wawancara, Madiun. 16 Juni 2019
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juga bisa ikut ibu karena materi. Disaat anak ikut ibu akhirnya ibu 
yang memberi nafkah. Seharusnya bapak berkewajiban 
memberikan nafkah kepada anaknya sebelum bapak menikah lagi 
dengan perempuan lain.”73

Tidak jauh berbeda dengan keterangan  Bapak Slamet Daroini Mukti, 

Bapak Ibnu Abbas selaku salah satu tokoh agama, menuturkan bahwa:

“Kalau nafkah anak masih sama, untuk memberi nafkah anak 
kebanyakan masih saling memberi nafkah walaupun tidak lewat 
orang yang dicerai artinya memberi nafkah langsung kepada anak 
yang bersangkutan, tinggal anak tersebut ikut ayah atau ibu, yang 
intinya  kedua orang tua masih memberi “jatah” kepada anak.74 
Ada juga seorang ayah yang memberikan nafkah kepada anaknya 
sesuai dengan keadaan keuangan karena ayah tersebut tidak setiap 
hari bekerja, jadi jumlah uang yang diberikan kepada anak tidak 
menentu sesuai dengan ada tidaknya pekerjaan.”75

Dari beberapa wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemenuhan 

nafkah anak akibat perceraian di Desa Doho masih belum terpenuhi secara 

keseluruhan. Kurangnya keharmonisan dan komunikasi yang baik antara 

kedua orang tua setelah adanya perceraian menjadikan pemenuhan nafkah 

anak akibat perceraian kurang terpenuhi,seperti keterangan yang diberikan 

Ibu D, Beliau menuturkan bahwa:

 “Setelah bercerai, anak yang mengasuh saya dan setelah itu  
hubungan saya dengan mantan suami saya tidak begitu baik, 
waktu awal cerai mantan suami masih sering telfon menanyakan 
kabar anaknya tapi lama-lama tidak ada kabar, bahkan mantan 
suami saya untuk menjenguk anaknyapun tidak pernah”.76

73Slamet Daroini Mukti, Hasil Wawancara, Madiun. 25 Maret 2019.
74Ibnu Abbas,Hasil Wawancara, Madiun. 30 Maret 2019.
75Ibnu Abbas,Hasil Wawancara, Madiun. 13 Agustus  2019.
76Ibu D, Hasil Wawancara,Madiun.30 Maret 2019.
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Setelah adanya perceraian kebanyakan anak ikut dengan ibu, 

jangankan untuk memberi nafkah, menjenguk anaknyapun seorang bapak 

sangat jarang bahkan tidak pernah. Kalaupun ada seorang bapak yang 

memberi nafkah kepada anak itu artinya anak yang mengasuh bapak. 

Tetapi masih ada seorang bapak yang memberi nafkah kepada anak yang 

anak tersebut diasuh oleh ibunya itupun juga disesuaikan dengan 

perekonomiannya. Dengan kata lain pemberian nafkah anak meskipun 

sudah bercerai masih menjadi kewajiban ayah akan tetapi di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo ini ayah memberikan nafkah semampunya saja.

D. Pemenuhan Pendidikan Anak Akibat Perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Setiap orang tua berkewajiban mendidik anak agar menjadi manusia 

shalih berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lebih khusus lagi membuat 

kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih di dunia maupun setelah 

di akhirat kelak. Orang tua bertanggungjawab di hadapan Allah terhadap 

pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan 

memegang tongkat estafet  perjuangan agama dan khalifah di bumi. Oleh 

karena itu bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah 

orang tua, baik di dunia maupu di akhirat kelak, sebaliknya kalau orang tua 

mengabaikan pendidikan terhadap mereka, maka akan sengsara sejak di 

dunia hinga akhirat nanti.
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Mengenai pemenuhan pendidikan anak setelah perceraian, Bapak A 

mengatakan bahwa:

“Karena anak ikut dengan saya maka, perhatian  saya dalam 
pendidikan anak memilih sekolah yang Islami seperti MI, karena 
dalam sekolahan tersebut sudah ada pendidikan umum dan 
agamanya, jadi saya percaya kalau sekolah disitu anak saya akan 
mendapatkan pendidikan yang baik.”77 Kemarin waktu lebaran 
Ibunya telfon ke anak menanyakan kabar, tanya sekarang kelas 
berapa, Ibunya juga memberi semangat dalam belajar. Masalah  
memilih sekolah saya sendiri yang pilihkan terus anak saya juga 
saya tanya mau tidak kalau sekolah disitu, kalau Ibunya ikut saja 
anaknya mau disekolahkan dimana.”78

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak B, beliau menuturkan 

bahwa:

“Setelah kami pisah tidak ada kabar lagi tentang mantan istri 
saya, jadi dia tidak tau sekarang sekolah anaknya bagaimana, 
perkembangannya bagaimana, keadaannya seperti apa, 
belajarnya bagaimana, mau sekolah dimana ya anak sendiri yang 
pilih saya sebagai orang tua ikut saja anak mau sekolah dimana 
asalkan jangan jauh-jauh. 79

Pendidikan bagi anak akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak 

tumbuh besar, terutama dalam keluarga dan masyarakat di lingkungan 

tempat tinggal. Maka dari itu orang tua harus memberikan pendidikan  

yang baik, seperti yang diutarakan ibu C:

“Jika bapaknya kesini memberikan uang terkadang juga 
menanyakan perkembangan sekolahnya Ana, belajarnya sulit 
atau tidak, memperhatikan pelajaran atau tidak, ya alhamdulillah 
Ana ini anaknya penurut, rajin kalau ada PR sepulang sekolah 
langsung dikerjakan. Kebetulan ada sekolah yang tidak terlalu 

77Bapak A, Hasil Wawancara, Madiun 24 Agustus 2019.
78 Bapak A, Hasil Wawancara, Madiun 4 September 2019
79Bapak B, Hasil Wawancara, Madiun. 4 September 2019.
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jauh dari rumah jadi kalau soal pemilihan sekolah tidak terlalu 
sulit dan bapaknya pun juga setuju saja.”80

Tidak jauh berbeda dengan yang di sampaikan ibu D, beliau 

menuturkan tentang pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian:

“Kalau pemenuhan pendidikan anak setelah bercerai kalau 
bapaknya sudah tidak peduli lagi dengan anak, saya sendiri saja 
juga tidak tau sekarang kabarnya dia bagaimana,. Ya semua yang 
berkaitan dengan pendidikan anak saya sendiri yang 
mengurusnya ya bagaimana lagi, mau tidak mau saya sebagai 
seorang ibu meberikan yang terbaik untuk anak saya khususnya 
dalam pendidikan seperti kedua anak saya ini saya ikutkan les 
waktu sore hari jadi sepulang sekolah saya suruh istirahat dulu 
jadi tidak terlalu capek anaknya, ya kalau capek kasihan juga 
anaknya.”81

Begitu juga dengan ibu E yang mengutamakan pendidikan anaknya, 

beliau menuturkan bahwa:

“Dari anak saya masih bayi sampai sebesar ini bapaknya tidak 
pernah tau tentang perkembangan anaknya, jangankan untuk 
mengetahui perkembangan sekolah anak memberi nafkahpun 
sama sekali tidak pernah. Semua yang berkaitan dengan 
kebutuhan anak misalnya urusan sekolah saya sendiri yang harus 
memenuhinya untungnya saya masih dibantu dengan   orang tua 
saya.”82

Menurut keterangan Bapak Slamet Daroini Mukti tentang 

pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian beliau menuturkan bahwa:

“Kebanyakan setelah adanya perceraian anak ikut ibu maka yang 
mengurusi semua kebutuhannya adalah ibu termasuk pemenuhan 
pendidikan anak, perkembangan anak dalam sekolah, tingkat 
belajar anak setelah perceraian, sering kali seorang mantan suami 
sudah lagi tidak mau tau tentang kehidupan mantan istrinya dan 

80Ibu C,Hasil Wawancara, Madiun. 3 September 2019.
81Ibu D, Hasil Wawancara,Madiun. 4 September 2019.
82Ibu E, Hasil Wawancara, Madiun. 4 September 2019.
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anaknya tapi itu tidak semuanya, terlebih lagi jika mantan suami 
sudah memiliki keluarga baru.”83

Menurut keterangan Bapak Ibnu Abbas tentang pemenuhan 

pendidikan anak akibat perceraian beliau menuturkan bahwa:

“Yang terjadi di masyarakat kalau sudah ada perceraian tentang 
pemenuhan pendidikan anak seorang bapak terkadang sesekali 
masih menanyakan perkembangan belajar anak di sekolah. Tetapi 
ada juga yang sama sekali sudah tidak peduli terhadap 
perkembangan pendidikan anak karena sudah diserahkan kepada 
orang tua yang mengasuh anak tersebut.”84

Dari beberapa wawancara yang penulis paparkan diatas dapat 

dikatakan bahwa pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian di Desa 

Doho memiliki dua kategori. Pertama, anak yang masih diberi pemenuhan 

pendidikan oleh kedua orang tuanya dan yang kedua anak yang hanya 

memperoleh pemenuhan pendidikan dari orang tua tunggal saja. 

Pemenuhan pendidikan yang seharusnya diperoleh dari kedua orang tua 

agar perkembangan pendidikan anak berjalan dengan baik namun, 

kenyataannya seorang ayah atau ibu yang berpisah dari anaknya tidak 

semua mengetahui dan memperhatikan pemenuhan pendidikan anak 

setelah adanya perceraian. 

83Slamet Daroini Mukti, Hasil Wawancara, Madiun. 3 September 2019.
84Ibnu Abbas,Hasil Wawancara, Madiun. 4 September 2019.

Created for free by https://foxyutils.com



BAB IV

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN                                      

UNDANG-UNDANG No. 35 TAHUN 2014 TENTANG             

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP HAK-HAK ANAK                     

AKIBAT PERCERAIAN DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO 

KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Menurut Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak

1. Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun  Menurut Kompilasi 

Hukum Islam

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha 

Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi 

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis 

dan mempunyai ciri dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak 

mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat 
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kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.85

Hak-hak anak sejatinya berkaitan erat dengan adanya pernikahan 

(thamrat al-zawaj), hak anak muncul pertama kali saat kelahiran 

seorang anak dari hasil sebuah pernikahan. Hak anak tersebut dapat 

berbentuk sejumlah kewajiban seorang bapak  secara mandiri, 

sedangkan sebagian beban kewajiban yang lain dapat dibebankan 

kepada ibu bapaknya.

Pemberian nafkah seorang bapak  kepada anak tidak dibebankan 

kepada yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri 

walaupun ia tidak memiliki kemampuan (mu’sir) karena anak tersebut 

dikaitkan dengannya, bagian dari dirinya dan karena itu  beban 

pemberian nafkan tidak gugur seperti layaknya mempertahankan 

anaknya itu tetap hidup kecuali ia benar-benar tidak memiliki 

kemampuan (al-‘ajz), dan tidak memiliki pekerjaan.86

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab; 

istri dengan sebab perkawinan, kerabat seketurunan (nasab), hamba 

ataupun orang lainnya sebab dibawah penguasaan.Kewajiban 

disebabkan perkawinan merupakan dasar utama dan lebih utama 

daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih 

utama daripada sebab di bawah penguasaan. Keutamaan kewajiban 

85 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 
1990), 3.

86Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan 
Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 
2015),24.
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karena nasab berurutan secara hierarkis  dari yang paling dekat sampai 

seterusnya.87

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (4) 

menjelaskan bahwa kewajiban suami “Sesuai dengan penghasilannya 

suami menanggung: a. nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”88 Pada Pasal 105 huruf 

c, menjelaskan bahwa: “Biaya pemeliharaan di tanggung oleh 

ayahnya.”89

Akan tetapi dalam prakteknya di Desa Doho Kecamatan Dolopo 

hal tersebut belum berjalan dengan baik, seharusnya suami istri 

bekerjasama dalam kewajibannya untuk memelihara anak mereka dan 

mantan suami tetap membiayai kebutuhan anak walaupun adanya 

perceraian kewajiban seorang suami untuk tetap menanggung biaya 

pemeliharaan anak tidak berhenti. Namun yang terjadi di Desa Doho 

setelah adanya perceraian anak ada yang ikut ibu dan ada juga yang  

ikut bapak. Jika anak ikut bapak maka bapak akan memenuhi 

kebutuhan anak, tetapi anak yang ikut ibu pada kenyataannya bapak 

sudah tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan kepada anak, ada 

juga yang masih memberikan biaya pemeliharaan tetapi masih kurang 

dan bahkan untuk menjenguk anaknya pun tidak pernah.

87Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011),75.

88 Pasal 80 ayat (4), Kompilasi Hukum Islam.
89 Pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam.
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Pasal 149 huruf d menjelaskan: “Bilamana perkawinan putus 

karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya h{ad{a>nah 

untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”90 

Selanjutnya dalam Pasal 156 huruf d, menjelaskan bahwa: “Semua 

biaya h{ad{a>nah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.”91

Dari bunyi Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d diatas, 

seharusnya setelah adanya perceraian ayah yang menanggung semua 

biaya h{ad{a>nah dan nafkah anak menurut kemampuannya  sampai 

anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa. Fakta yang terjadi di 

Desa Doho bahwa kebanyakan anak korban perceraian masih berusia 

anak-anak atau belum dewasa dan masih mendapat nafkah dari 

ayahnya sesuai dengan kemampunnya jika anak ikut ayah, tetapi jika 

anak ikut ibu anak tidak mendapat nafkah dari ayahnya ada juga yang 

mendapatkan nafkah tetapi sesuai dengan keuangan ayah.

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran 

memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah 

keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi 

kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai 

dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai 

dengan keadaannya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi 

90 Pasal 149 huruf d, Kompilasi Hukum Islam.
91 Pasal 156 huruf d, Kompilasi Hukum Islam.
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suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah 

kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dengan 

demikian kewajiban nafkah berarti memenuhi segala kebutuhan hidup 

sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu berupa makanan, 

pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain yang dianggap 

perlu.92

2. Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun  Menurut Undang-undang 

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hal yang harus diperhatikan setelah terjadi perceraian antara 

kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak 

mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan 

kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi 

korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua 

orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah 

satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-

kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya 

diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang anak secara wajar.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, pada Bab III Hak dan kewajiban anak yang diatur 

dalam Pasal 14 ayat (2) menjelaskan: “Dalam hal terjadi pemisahan 

92Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: 
Pustaka Setia, 2000), 101.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: a. bertemu 

langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang 

tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya 

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh 

pembiayaan hidup dari kedua orang tua; dan d. memeroleh hak anak 

lainnya.”93

Dari Pasal 14 ayat (2) menjelaskan ketika terjadi pemisahan anak 

tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, memperoleh 

biaya hidup dari kedua orang tuanya. Dalam prakteknya di Desa Doho 

kebanyakan anak di asuh oleh ibunya  tetapi tidak jarang anak juga di 

asuh oleh ayahnya yang secara langsung anak hanya mendapat 

pengasuhan dari orang tua tunggal saja. Selain itu anak seharusnya 

masih mendapat pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Namun 

ibu atau ayah sebagai orang tua tunggal harus berusaha untuk 

memenuhi segala kebutuhan anaknya.

Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di Desa Doho bahwa 

diantaranya ialah keluarga Ibu D dan Ibu E bahwa nafkah anak akibat 

perceraian ayah tidak memberikan nafkah sama sekali. Hal ini sedikit 

berbeda dengan keluarga Ibu C yang anaknya masih diberi nafkah oleh 

ayahnya. Sedangkan dalam keluarga bapak A dan bapak B pemenuhan 

93Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
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nafkah anak tetap dipenuhi karena anak diasuh sendiri oleh bapak A 

dan bapak B.

Pada masyarakat Desa Doho tentang pemenuhan nafkah anak 

akibat perceraian dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ada yang 

sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-

undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seorang 

bapak yang masih memberi nafkah kepada anak yang anak tersebut 

diasuh oleh ibunya itupun juga disesuaikan dengan perekonomiannya. 

Kategori kedua tentang pemenuhan nafkah anak akibat perceraian  di 

Desa Doho ialah tidak sesuai  dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

setelah perceraian anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya 

pun tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. 

B. Analisis Pemenuhan Pendidikan Anak Akibat Perceraian Menurut 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak

1. Pemenuhan Pendidikan Anak Akibat Perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun  Menurut Kompilasi 

Hukum Islam

Secara kodrat orang tua di dalam keluarga adalah sebagai 

penanggung jawab tertinggi, mau tidak mau merekalah menjadi 

tumpuan segala harapan, tempat meminta segala kebutuhan bagi semua 

Created for free by https://foxyutils.com



anak-anaknya. Orang tualah yang menjamin kesejahteraan materiil dan 

kesejahteraan rohani. Tanggung jawab ini tidak dapat dielakkan oleh 

orang tua, harus dipikul dengan rasa penuh tanggung jawab. Islam 

menempatkan suatu beban tanggung jawab pada pundak setiap orang, 

dimana tak seorang pun bebas dari padanya. Orang tua bertanggung 

jawab memberikan kepada anak-anaknya suatu pendidikan dan ajaran 

Islam yang tegas, yang didasarkan atas karakteristik yang mulia 

sebagaimana disebut Nabi, bahwa beliau di utus untuk 

menyempurnakan akhlak mulia. Melihat hal tersebut tidak ada bukti 

yang kuat mengenai beratnya tanggung jawab orang tua untuk 

membawa anak mereka mematuhi Allah dan Rasul.94 Dengan 

demikian jelas bahwa orang tua bertanggung jawab atas perlindungan 

anaknya dari berbagai persoalan, baik yang berhubungan dengan 

persoalan dunia maupun akhirat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak dan 

Kewajiban Suami Istri dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (3) “Suami istri 

memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”95

Seharusnya suatu perceraian tidak menggugurkan kewajiban  

ayah dan ibu untuk bekerjasama dalam mendidik, mengasuh dan 

memelihara anak mereka. Namun yang terjadi di Desa Dohoseorang 

94M. Ali-Hasyimi, Menjadi Muslim Ideal, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 129.
95 Pasal 77 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam.
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ayah ada yang menjalankan dan ada juga yang tidak menjalankan 

kewajibannya untuk  mendidik anak. Akibatnya seorang ibu yang 

harus mendidik anaknya sendiri jika anak tersebut ikut dengan ibu. 

Tetapi bila anak ikut dengan ayah maka, ayah akan mendidik anaknya 

sendiri.

2. Pemenuhan Pendidikan Anak Akibat Perceraian di Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun  Menurut Undang-undang 

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 14 ayat (2) menjelaskan: Dalam hal terjadi 

pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

kedua orang tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 

tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua; dan

d. memeroleh hak anak lainnya.96

Seharusnya setelah adanya perceraian anak masih mendapatkan 

pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan dari kedua orang tua. 

Tetapi di Desa Doho anak yang menjadi korban perceraian sebagian 

besar belum mencapai usia dewasa. Setelah adanya perceraian sering 

kali ibu yang mengasuh anak secara mandiri tanpa kehadiran seorang 

96 Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
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ayah.Yang mengakibatkan pendidikan anak diperoleh dari orang tua 

tunggal yang mengasuh anak akibat perceraian.

Usia dini diperlukan untuk kondisikan seorang anak menerima 

pendidikan akhlak. Orang tua perlu menyiapkan dirinya, orang-orang 

disekitarnya dan kondisi di rumah itu sendiri. Lingkungan  sangat 

perlu disiapkan sebab tidak ada gunanya kita mendidik dengan keras 

namun oleh lingkungan disesatkan kembali. Mengecek kelakuan anak 

dan menitikan secara khusus kepada gurunya di sekolah merupakan 

salah satu  langkah jitu. Guru juga akan terkesan bahwa orang tua 

muridnya ternyata mempunyai perhatian terhadap pendidikan di 

sekolah.97

Mengingat pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan awal 

setiap anak, orang tua harus memberikan perhatian untuk pengajaran 

yang baik kepada anak. Kepala keluarga berkewajiban untuk 

membawa keluarganya menuju jalan kebenaran, menjaga 

keturunannya dari dari api neraka. Pesan tersebut wajib dilakukan oleh 

setiap orang tua. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, orang tua harus 

terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri sebelum dapat memperbaiki 

orang lain.98

97M. Ali-Hasyimi, Menjadi Muslim Ideal,  270.
98RidwanAbdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), 194.
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Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa: Orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, dan mendidik dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat 

dan minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai 

budipekerti pada anak.99

Kedua orang tua seharusnya bekerjasama dalam memenuhi 

segala kebutuhan pendidikan anak setelah perceraian, namun yang 

terjadi di Desa Doho setelah adanya perceraian seorang bapak ada 

yang masih memperhatikan tentang pendidikan anak dan ada juga 

seorang bapak yang tidak mau tau tentang pemenuhan pendidikan anak 

sehingga yang memenuhi semua kebutuhan pendidikan anak adalah 

seorang ibu atau bapak yang mengasuh anak setelah perceraian. 

Pendidikan bagi anak akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak 

tumbuh besar, terutama dalam keluarga dan masyarakat di lingkungan 

tempat tinggal.Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan 

merupakan tanggungjawab yang besar dan penting, sebab pada tatanan 

operasionalnya, pendidikan merupakan pemberian bimbingan, 

pertolongan dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang 

bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa. 

99 Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
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Dewasa dari segi rohaniah dan jasmaniah serta dewasa dalam 

ketakwaan kepada kepada Allah SWT yang ditampilkan berupa 

tanggung jawab sendiri atas semua sikap dan tingkah lakunya pada diri 

sendiri, masyarakat dan Allah SWT. 

Orang tua harus mengantarkan anaknya melalui bimbingan, 

pengarahan dan pendidikan untuk mengabdi kepada Allah, dilihat dari 

hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya maka 

tanggung jawab pendidikan itu pada dasarnya tidak bisa dibebankan 

kepada orang lain. Selain orang tua, upaya memikul tanggung jawab 

pendidikan hanyalah merupakan keikut sertaan. Dengan kata lain, 

tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh para pendidik selain 

orang tua merupakan pelimpahan tanggung jawab dari orang tua 

karena satu atau lain yang tidak mungkin melaksanakan pendidikan 

anaknya secara sempurna.100

Pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian di Desa Doho 

bahwa diantaranya ialah keluarga Bapak B, Ibu D dan Ibu E bahwa 

pendidikan anak akibat perceraian ibu atau ayah yang sudah berpisah 

tidak memberikan perhatiannya terhadap pemenuhan pendidikan. Hal 

ini berbeda dengan keluarga Ibu C dan Bapak A yang anaknya masih 

diberi perhatian pemenuhan pendidikan oleh orang tua yang sudah 

berpisah. 

100Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 194.
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Pada masyarakat Desa Doho tentang pemenuhan pendidikan 

anak akibat perceraian dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ada yang 

sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-

undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seorang 

bapak atau ibu yang berpisah dari anak masih memberikan 

perhatiannya terhadap pemenuhan pendidikan. Kategori kedua tentang 

pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian  di Desa Doho ialah 

tidak sesuai  dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-

undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seorang bapak 

atau ibu yang berpisah dari anak sudah tidak memberikan perhatiannya 

terhadap pemenuhan pendidikan.
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BAB V

 PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam beberapa uraian di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan 

sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian kedua orang tuanya di Desa 

Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat dikategorikan menjadi 

dua, yaituada yang sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anakdanada yang belumsesuaidenganKompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Dikatakan sudah sesuai karenasetelah perceraian seorang bapak masih 

menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah anak akibat 

perceraian sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan  yang belum sesuai 

karena setelah perceraian seorang bapak tidak menjalankan kewajibannya 

dalam pemenuhan nafkah anak sehingga ibulah yang harus memenuhi 

nafkah anak setelah perceraian.

2. Pemenuhan pendidikan anakakibatperceraian kedua orang tuanyadi Desa 

Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiundapatdikategorikanmenjadidua, yaituada yang 

sudahsesuaidenganKompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang 

No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anakdanada yang 

belumsesuaidenganKompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang 
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No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Dikatakansudahsesuaikarenasetelahperceraianseorangbapakatauibu yang 

berpisahdarianakmasihmemberikanperhatiannyaterhadappemenuhanpendi

dikananak. Sedangkan  

yangbelumsesuaikarenasetelahperceraianseorangbapakatau ibu yang 

berpisah dari anak sudah tidak memenuhidanmemberikan perhatiannya 

terhadap pemenuhan 

pendidikansehinggapemenuhanpendidikananakdiperolehdari orang 

tuatunggal.

B. Saran

1. Persoalan pemenuhan hak-

hakanakseharusnyadijadikansebagaiprioritasutamadanperlumendapataka

nperhatian yang seriusdari orang tua. Orang 

tuaharusmendapatkanpendampinganpenuhdaripemerintah agar 

pertumbuhan anak-anakakibatperceraianberjalandenganbaik. 

2. Diharapkan untuk masyarakat, perceraian tidak dijadikan sebagai jalan 

keluar dari masalah rumah tangga, karena dengan beranggapan demikian 

berarti telah menghapuskan tujuan adanya sebuah rumah tangga.
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