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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup didunia, kecuali menemukan 

tambatan hati untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan membangun 

mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih 

sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus-menerus membujang, sementara ia 

telah memiliki kemampuan secara ekonomi maupun secara biologis, kemantapan 

lahiriyah dan batiniyah. Demikian pula bagi seorang wanita, hendaknya tidak 

menunda-nunda perkawinan karena usia semakin  tua bukan semakin baik untuk 

melahirkan keturunan. Itulah sebabnya, Rosululloh SAW. Melarang laki-laki atau 

perempuan melajang terus menerus, apalagi jika melakukan vasektomi atau 

tubektomi
1
. Hal itu menandakan tingkat putus asa yang fatal. 

Perkawinan bukan semata-mata menghalalkan hubungan seksual suami-

istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami-

istri. Seorang suami berkewajiban untuk membangun rumah tangga dengan 

kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar 

keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban untuk menjaga anak-anak serta 

harta suami sesuai dengan kemampuannya.
2
  

                                                      
1
Vasektomi adalah operasi kecil (bedah miror) yang dilakukan untuk mencegah transportasi 

sperma pada tesis dan penis. Tubektomi adalah pemotongan saluran indung telur(tuba fallopi), 

sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk di buahi. Http://Id.M.Wikipedia Kamus Besar 

Bahasa Indonesia/Wiki/Tubektomi. Di akses 28 September 2017. 
2
Beni Ahmad Soebani,  Fiqh Munakahah (Bandung:Cv.Pustaka Setia,2001). 
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Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
3
Perkawinan 

(pernikahan) adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon 

mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang 

dilakukan oleh pihak lain(wali) menurut sifat dan syarat yang telah di tetapkan 

syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain 

saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.
4
 

Menurut hukum Islam pernikahan (perkawinan) adalah suatu akad halalnya 

hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang 

bahagia, tentram serta kasih sayang yang diridai oleh Allah. Menurut Undang-

Undang Perkawinan No.1/1974 perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga)  yang   bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa.
5
 

Tujuan perkawinan(pernikahan) pada umumnya adalah untuk membina 

rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses 

kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang 

diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari 

segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat 

dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan 

yang secara hukum dikenal dengan perceraian. Perceraian biasanya di tempuh 

                                                      
3
 Tihami dan Sohari Syahrani, Fikih Munakahat ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 

4
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang- Undang (Bandung: 

Pustaka Setia ,2006), 14. 
5
Ahmad Azhar Basyir, Hukum  Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14. 
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setelah tidak menemui upaya penyelesaian sama sekali terhadap masalah yang 

sangat rumit yang terjadi di suatu perkawinan.
6
  

Islam mengarahkan agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan 

yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang tidak jelas 

tersebut , yang ditegaskan dalam firman-Nya yakni: “Boleh jadi engkau membenci 

sesuatu padahal Allah memberikan kebaikan yang banyak padanya” (QS. An-

nisa:19).
7
 Mereka tidak tahu bahwa pada wanita yang tidak disukai tersebut 

terdapat kebaikan dan Allah menyimpan kebaikan ini bagi mereka, maka tidak 

boleh melalaikannya. Bahkan lebih dalam dari pada ini, yakni dalam 

menghidupkan perasaan kasih sayang dan menundukkan rasa benci serta 

mematikan kejahatan. 

Jikalau permasalahan  cinta dan tidak cinta sudah di pindahkan kepada 

pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan islam bukan 

talak. Akan tetapi harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan 

pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik. sebagaimana firman Allah: 

   يُرِيَدا َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإنْ 

(35) ن َ  ُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َخِبيًراِإْصالًحا يُ َوفِِّق اللَُّه بَ ي ْ   

Artinya: ”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 

dari keluarga perempuan . jika seorang hakam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada 

                                                      
6
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : PT Intermasa, 1989). 

7
 Aplikasi Al-Quran Terjemah QS. An-nisa:19.  
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suami-istri itu. Sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui Lagi Maha 

Mengenal ”.(QS. An-nisa:35).
8
 

Jika jalan penengah ini tidak didapatkan hasil, permasalahannya menjadi 

sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan 

dan ketentraman,dan mempertahankan rumah tangga seperti ini sia-sia. Pelajaran 

yang diterima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun di benci 

islam, yakni talak, sesungguhnya halal yang paling di benci Allah adalah talak.
9
  

Biasanya perceraian yang dilakukan oleh pihak laki-laki di sebut dengan 

talak
10

, sedangkan perceraian yang dilakukan oleh pihak perempuan disebut 

dengan khuluk.
11

 Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan 

hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.12  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Pasal 19 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1/1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian 

adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah 

tangganya.
13

 

                                                      
8
 Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemah  (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010). 

9
 Abdul Aziz dan Abdul Wahab, Fiqih Munakahat (Jakarta: Amzah,2009). 

10
 Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab 

putusnya perkawinan. dengan cara yang dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131. Intruksi Presiden 

R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia  (Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam,2000),  57. 
11

Khulu’ Artinya talak yang di ucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada 

suami. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islam  (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 443. 
12

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : Pt Intermasa, 1989). 
13

Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang- Undang (Bandung: 

Pustaka Setia, 2006). 
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Beberapa diantara penyebab diajukannya cerai, antara lain: pihak suami 

tidak mampu untuk memberikan nafkah, adanya kekurangan atau cacat, 

perselisihan rumah tangga, pihak suami sakit keras, pihak suami pergi jauh, pihak 

suami ditahan, dan lain-lain.
14

 Perceraian dapat terjadi jika ada faktor-

faktor/alasan yang menyebabkan putusnya suatu pernikahan. 

Dalam peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 pada bab V pasal 19 

menyebutkan: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alsan-alasan: 

1. Salah satu pihak  berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan 

lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain  di luar 

kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain.  

5. Salah satu pihak medapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
15

 

                                                      
14

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam (Jakarta: Darul Fikir, 2011).  
15

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2009). 



6 

 

 

Alasan-alasan yang termuat dalam pasal 19 adalah merupakan faktor yang 

dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Seiring dengan berkembangya 

zaman semakin hari angka perceraian semakin banyak dengan alasan atau faktor 

yang di jadikan penyebab dalam perceraian tersebut, begitu pula sama dengan 

yang terjadi di Kota Kediri banyak juga kasus-kasus perceraian yang terjadi. 

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang mayoritas 

penduduknya beragama islam. Di Kota Kediri terdapat 2 Pengadilan Negri, 2 

Pengadilan Agama dan 26 KUA yang tersebar diseluruh Kota Kediri
16

. Disini 

penulis mencoba untuk meneliti pada lembaga Pengadilan Agama Kota Kediri 

yang dimana lembaga tersebut salah satunya berada di Jl. Sunan Ampel Ngronggo 

Kota Kediri. Di Pengadilan Agama Kota Kediri ini biasanya rata-rata menangani 

10 sampai 20 kasus perceraian.   

Jika disalah satu Pengadilan Agama Kota Kediri saja setiap hari menangani 

10 sampai 20 kasus perceraian, berarti jika ada 2 Pengadilan Agama dan 2 

Pengadilan Negri yang ada di Kota Kediri,  maka  berapa banyak duda dan janda 

yang di hasilkan?, berapa anak yang akan menjadi korban perceraian tanpa kasih 

sayang kedua orang tua?, dan berapa janda yang akan mencari nafkah sendiri 

untuk menghidupi anaknya?. Dan itu merupakan suatu hal yang menarik untuk di 

teliti.
17

oleh sebab itu maka untuk mendapatkan data yang autentik, penulis 

mencoba mencari data di Pengadilan Agama Kota Kediri. 

 

                                                      
16

 Burhanul  Mursalin, Pegawai KUA Kandat, 29 Desember 2016. 
17

 Miswan, Hakim PA. Kota Kediri, 22 Februari 2017. 
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Kemudian di Pengadilan Agama Kota Kediri penulis mendapatkan data  

tentang kasus perceraian antara tahun 2015 sampai tahun 2016. Yang dimana 

terpapar dalam data tersebut angka perceraian malah menurun, dan penurunan 

paling banyak dialami pada Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri. 

Penulis menemukan didalam data bahwa, ditahun 2015 kasus perceraian di 

Kelurahan Ngadirejo menunjukkan angka yang tinggi yaitu ada sebanyak 35 

angka kasus perceraian yang terjadi, kemudian di tahun 2016 kasus perceraian 

mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu ada 17 angka kasus 

perceraian, dari situ menunjukkan bahwa angka perceraian menurun lebih dari 

50% yang terjadi di Kelurahan Ngadirejo yang ditangani oleh Pengadilan Agama 

Kota Kediri tersebut.
18

  

Dari data yang diperoleh penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi 

apa penyebab dari turunnya angka perceraian disini, kemudian penulis memilah 

lagi kasus perceraian menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat, untuk mencari 

data yang paling banyak menurun, yang dimana jumlah angka cerai talak pada 

tahun 2015 ada sebanyak 15 kasus dan menurun di tahun 2016 hingga menjadi 2 

kasus cerai talak, sedangkan cerai gugat pada tahun 2015 ada sebanyak 20 kasus 

cerai dan menurun di tahun 2016 menjadi 15 kasus cerai gugat, dari situ terlihat 

bahwa kasus cerai talak menurun jauh lebih banyak dari pada kasus cerai gugat. 

Selanjutnya penulis memfokuskan permasalahan pada kasus cerai talak, yang 

dimana jumlah angka kasus cerai talak terbilang tinggi pada tahun 2015, dan 

terpapar dalam data bahwa angka kasus cerai talak menurun sangat drastis di 

                                                      
18

 Data  Perceraian Kelurahan Ngadirejo Di Pengadilan Agama Kota Kediri, 18 November 2016. 
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tahun 2016 yaitu lebih dari 50%. Lantas faktor apa saja yang menyebabkan cerai 

talak di Kelurahan Ngadirejo bisa terjadi, serta mengapa faktor angka cerai talak 

di Kelurahan Ngadirejo menurun. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul: “FAKTOR 

TURUNNYA ANGKA CERAI TALAK  DI KELURAHAN NGADIREJO 

KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI TAHUN 2016”. 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka dapat diambil. rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor penyebab cerai talak di Kelurahan Ngadirejo yang ditangani 

Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2015-2016? 

2. Mengapa angka cerai talak di Kelurahan Ngadirejo menurun di tahun 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab cerai talak di Kelurahan 

Ngadirejo yang ditangani Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2015-2016 

2. Untuk mengetahui Mengapa angka cerai talak di Kelurahan Ngadirejo  

menurun di tahun 2016. 
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D. Kegunaan  Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan sangat berguna bagi penulis khususnya, 

dan masyarakat pada umumnya serta instansi-instansi yang berkaitan. Adapun 

manfaat atau kegunaaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoristik dapat menambah pustaka di bidang ilmu hukum, khususnya 

di bidang perceraian. Menambah bahan dan masukan, juga referensi bagi 

penulis terkait yang dilakukan selanjutnya. Khususnya kepada mahasiswa 

syari’ah program study ahwal al-syakhshiyah.  

2. Secara praktis penelitian ini di harapkan juga dapat memberikan wawasan 

pada masyarakat mengenai menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa 

adanya perceraian. 

 

E. Telaah Pustaka 

Skripsi Hadrowi Amal dengan judul faktor-faktor penyebab meningkatnya 

angka perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, 2014. didalam 

skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan peningkatan angka 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terutama pada kekerasan 

rumah tangga. Dalam sekripsi ini dituliskan faktor dari peningkatan tersebut 

antara lain: sikap tempramental, pernikahan dini, gangguan pihak ketiga, tidak 

demokratis dan harmonis. 

Skipsi Moch. Abdullah Pamungkas, dengan judul faktor-faktor tingginya 

angka perceraian di  Kudus(Studi  Pengadilan Agama Kudus), 2015. Didalam 

sekripsi ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perceraian di 



10 

 

 

Pengadilan Agama Kudus yaitu faktor tidak ada tanggung jawab dan faktor 

ekonomi. 

Skripsi Nur Kholis dengan judul faktor dominan terjadinya cerai gugat 

(Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Tahun 2009). Didalam skripsi ini 

menjelaskan tentang faktor dominan yang mempengaruhi cerai gugat, faktor-

faktornya antara lain suami tidak memberi nafkah, suami selingkuh, suami 

meninggalkan istri lebih dari 2 bulan, tidak adanya keharmonisan, adanya 

kekerasan dalm rumah tangga. 

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang cerai talak serta faktor-

faktor turunnya angka cerai talak di Kelurahan Ngadirejo yang ditangani 

Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2016. Dari data yang diperoleh angka cerai 

talak yang terjadi di Kota Kediri menurun paling banyak terutama di Kelurahan 

Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri. Pada penelitian ini penulis menggali 

lebih dalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka cerai talak 

di Kelurahan Ngadirejo ini menurun. 

 


