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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang
memberi dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan dari
keluarga. Salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua serta
membantu menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Orangtua
diharapkan dapat membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan
lingkungannya untuk mengatasi masalah secara realistik dan simpati. Oleh
karena itu, keluarga sebagai tempat untuk mengkondisikan pemeberian
nilai positif pada anak.
Kasus perceraian semakin marak terjadi di lingkungan sekitar. Angka
perceraian setiap tahun ke tahun. Dari data pengadilan agama bogor bahwa
perceraian di tahun 2015 sampai Februari tahun 2017 mencapai 2.989
kasus berdasarkan perkecamatan.1 Menurut data Pusat Penelitian dan
Pengembangan (Puslitbang) Kementerian Agama, penggugat cerai lebih
banyak dari pihak perempuan, yaitu sebanyak 70 % dari kasus perceraian
yang ada.
Alasan utama pasangan Indonesia bercerai Menurut data Litbang 2016,
setidaknya ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara
lain hubungan sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, khususnya
terhadap anak, kehadiran pihak ketiga dan persoalan ekonomi.2
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Data pengadilan Agama Kota Bogor.
www.gulalives.co. 2016. Tingakat Perceraian di Indonesia, Termasuk yang
Tertinggi di Dunia.
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Perceraian tidak saja terjadi pada orang- orang kelas bawah tetapi
terjadi pada orang- orang berkelas atas yang mempunyai perekonomian
lebih dari cukup, bukan hanya rakyat biasa tetapi perceraian pun bisa terjadi
pada seorang figure salah satunya artis, musisi, bahkan terjadi pada ustadustad contoh seperti pasha ungu, ustadz al habsy, dan tania marwa dengan
antalarik syah.
Sepertinya kesakralan dan makna perkawinan sudah tidak lagi berarti.
Pasangan yang akan bercerai sibuk dengan pembenaran dan keputusan
mereka untuk berpisah. Memang ada pandangan yang menyebutkan orang
bisa hidup lebih bahagia setelah bercerai. Bahwa perceraian bukan
merupakan akhir kehidupan suami istri, namun orang tua yang telah bercerai
harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi masalah
akibat ayah ibunya berpisah.
Perceraian tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi akan berdampak
kepada perilaku anak, baik itu masih anak- anak atau sudah ketika anak
sudah mulai remaja. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang “ dampak
perceraian terhadap perilaku anak stdui kasus pengadilan agama bogor dan
di Desa Cilendek Barat.”
Lembaga perkawinan yang dibangun tidak semuanya dapat berjalan
sesuai dengan yang diharapkan, terkadang harus putus di tengah jalan
disebabkan perceraian. Pemicu perceraian ini karena beberapa faktor,
misalnya; kekerasan dalam rumah tangga, nusyuz (pembangkangan yang
dilakukan istri), kemaksiatan yang dilakukan saumi, tidak mendapatkan
nafkah lahir batin dari suami dan tidak bertanggung jawab. Perkara yang
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masuk ke Pengadilan Agama Kota Bogor setiap tahun paling

banyak

adalah kasus perceraian.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
putusnya perkawinan dapat karena kematian salah satu pihak, perceraian,
keputusan pengadilan (Ihromi, 1999: 135). Pasal 39 Undang-Undang
perkawinan mengatakan, antara lain:
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
pengadilan

yang

bersangkutan

berusaha

dan

tidak

berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami- istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami- istri.
Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian
juga sudah jelas dilarang oleh (agama Islam). Namun pada kenyataannya
walaupun dilarang tetapi tetap saja perceraian di kalangan masyrakat terus
semakin banyak bahkan dari tahun ketahun terutama contoh yang lebih konkrit
yaitu terjadi kalangan para artis, dimana mereka dengan mudah kawin- cerai
dengan tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari perceraian
tersebut, masalah biaya perceraian mereka tidak jadi permasalahan.
Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah
perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku
dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Kata hukum masing
agamanya. Berarti hukum dari salah satu agama itu masing- masing, bukan
berarti “ hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut
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oleh keduanya mempelai atau keluarganya. Bahwa dengan berlakunya pasal 2
ayat (1) UUP ini, peranan agamanya sangat menentukan untuk keabsahan suatu
perkawinan. 3
Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu
tujuan yang diinginkan oleh Islam, akad nikah diharapkan dapat menyatukan
dua insan untuk selama- lamanya sampai ajal menjemput, sehingga saumi- istri
dapat mewujudkan rumahh tangga sebagai tempat berlindung, merasakan
naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan
baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami- istri merupakan ikatan yang
suci dan paling kokoh. Secara khusus. Bagi seorang istri yang meminta cerai
(suaminya) tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan (oleh syariat), maka
diharamkan baginya mencium harumnya bau surga.4
Perceraian dalam bahasa hukum syariah, berarti perpisahan yang
diinginkan oleh suami sebagai haknya. dan bebas melaksankan haknya, boleh
bilamana disukainya, mengganti maskawinnya. Tetapi, syariah tidak menyukai
perceraian dalam kata- kata Nabi Muhammad  “ ﷺKawin dan janganlah
bercerai, karena Allah  سبحانه و تعالىtidak menyukai laki- laki dan wanita yang
tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya.5

3

Baharudin Ahmad, MHI. Hukum Perkawinan di Indonesia. (2008). Syariah press
IAIN STS JAMBI. Hlm 150.
4
Sabiq Sayyid ( 2009). Fiqih Sunnah 4. Masrukhin; Cet 1 Jakarta: Cakrawala
Publishing. Hlm: 530.
5
Abdur Rahman. (1996) Perkawinan dalam Syariat Islam. PT Rineka Cit, Jakarta
Anggota IKAPI hlm: 297.
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Allah befirman dalam surat Al- Baqarah ayat 229
َّان او اَل يا ِح ُّل لا ُك ْم أا ْن تاأ ْ ُخذُوا ِم َّما آتا ْيت ُ ُموهُن
ُ ال َّط اَل
ْ ساكٌ بِ ام ْع ُروفٍ أ ا ْو ت ا
س ِري ٌح بِ ِإحْ ا
ان فا ِإ ْم ا
ٍ س
ِ ق ام َّرت ا
علاي ِْه اما فِي اما ا ْفتاداتْ بِ ِه
َّللاِ اف اَل ُجناا اح ا
ا
َّ َّللاِ فا ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أا ََّل يُ ِقي اما ُحدُو اد
َّ ش ْيئ ًا إِ ََّل أ ا ْن يا اخا افا أ ا ََّل يُ ِقي اما ُحدُو اد
ُ َّللاِ افأُولا ِئكا هُم ال َّظا ِل ُمونا
َّ َّللاِ فا اَل ت ا ْعتادُو اها او ام ْن ياتاعا َّد ُحدُو اد
َّ ِت ْلكا ُحدُو ُد
Artinya: Talak (yang dapat dirujuk ) dua kali setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara ma’ruf atau menceraiakan dengan cara yang baik.Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada
mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukumhukum allah jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalan hukum-hukum allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum
allah,maka janganlah kamu melanggarnya barangsiapa yang melanggar
hukum-hukum allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
Adapun hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan
baik sesuai dengan apa yang telah kita inginkan dari kejauhan hari, namun
ternyata ada sesuai dengan apa yang kita inginkan dari kejauhan hari, namun
ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja atau tidak disengaja
penghambat dengan adanya konflik tersebut ialah adanya perceraian, dimana
perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia namun perceraianbisa
dikatakan sebagai hal yang lumrah dan sudah memasyarakat, salah satu tujuan
utama dari perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan. Dengan
kemandulan salah seorang diantara mereka berdua, maka berarti salah satu
tujuan pokok dari perkawinan menjadi lenyap. Jadi perceraian itu ada kalanya
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untuk kemaslahatan suami, ada kalanya untuk kemaslahatan istri dan ada
kalanya untuk kemaslahatan mereka berdua dan anak.6
Namun ada sejumlah persoalan yang di Indonesia di zaman sekarang
menimbulkan perselisihan

yang serius diantara suami-istri yang untuk

seluruhnya atau sebagian besar telah keluar atau lepas dari alam tradisional,
dari sistim hidup(way of life) yang diatur oleh adat dan telah keluar dari cara
berpikir dan cara berperasaan di zaman “tempo dulu” tegasnya mereka yang
terpengaruh oleh keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, pikiran-pikiran, perananperanan, sistim-sistim nilai, cara bertingkah–laku, dan sebagainya.7
Efek langsung yang dialami anak adalah perasaan kehilangan salah satu
sosok orang tua yang biasanya mereka jumpai setiap hari. Lalu, dampak lain
pun akan muncul perlahan-lahan ini akan dapat terlihat dari aspek menurunnya
mental anak. Hal ini dapat terlihat pada kesehatan mental anak yang
menunjukkan anak-anak remaja yang menghadapi perceraian orang tua
biasanya akan mengalami gejala gangguan kesehatan mental jangka pendek,
seperti stres, cemas, dan depresi.8
Tentu saja gangguan tersebut tidak boleh dibiarkan. anak-anak
membutuhkan dukungan untuk mencegah peningkatan depresi dan gangguan
kesehatan mental lain."salah satu yang kita ketahui tentang perceraian adalah
bahwa hal itu mengganggu perkembangan normal dalam kehidupan anakanak,. Kesedihan dan kemarahan itu muncul dikarenakan banyaknya hal yang
harus dihadapi anak-anak. Seorang psikolog di Austin, Carl Pickhardt,
mengatakan, anak-anak pasti akan patah semangat karena merasa kehilangan.
6

Fuad Said. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta- Indonesia. hlm : 230
Charles C. Manz ( 2007) Manajemen Emosi. Jogjakarta, hlm : 26.
8
Bagong Suyanto ( 2010) Masalah Sosial Anak. Jakarta, hlm : 368.
7
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"Mereka merasa telah kehilangan keluarga utuh, "katanya." Anak berasumsi
bahwa orang tua mereka akan terus bersama dan keluarganya akan utuh.9
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk
melakukan suatu kajian mendalam mengenai dampak-dampak perceraian
terhadap anak. Semoga hasil penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan
ilmu pengetahuan khsususnya pada para orang tua dalam membingkai dan
menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak sampai terjadi perceraian karena
sebab adanya konflik antara suami dengan istri.

B. Identifikasi Masalah Penelitian
Dilihat dari latar belakang maslah maka peneliti mengidentifikasi masalah
sebagai berikut:
1. Adanya masalah yang dihadapi anak yang sudah beranjak dewasa saat
melihat orang tuanya berpisah.
2. Adanya upaya yang dilakukan keluarga terdekat saat melihat perubahan
anak yang kehilangan satu orang tuanya.
3. Adanya upaya yang dilakukan keluarga terdekat saat melihat perubahan
salah satu anggotanya mengalami perceraian.

C. Pembatasan Masalah Penelitian
Dilihat dari latar belakang masalah peneliti akan membatasi masalah
yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu antara lain:
1. Dampak

9

H. Ramyatus, Kalam Mulia. (2002) Spikologi Agama. Jakarta, hlm. 248.
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Adalah benturan, pengaruh kuat yang mendtangkan akibat
baik negatif maupun positif. Dampak dalam hal ini adalah
mengenai dampak perilaku terhadap anak.
2. Perceraian
Adalah penghapusan perkawinan atau putusnya perkawinan
dengan putusan hakim antara suami istri untuk tidak dapat hidup
rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
3. Perilaku
Menunjukan suatu perubahan kepribadian seseorang yang
berkaitan dengan mental anak baik normal maupun abnormal
dan mencangkupp beberapa aspek seperti: sikap, karakter,
emosional dan sosiabilitas. Secara psikologis anak yang kedua
orang tuanya bercerai mengalami resiko terhadap tumbuh
kembang jiwanya.
4. Anak
Adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas)
tahun yang masih bersih dan peka terhadap rangsanganrangsangan yang berasal dari lingkunga.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian,
maka peneliti ini difokuskan pada perkembangan penyebab perceraian dari
tahun ke tahun dan menganalisis perubahan sikap anak saat orang tuanya
berpisah.

9

E. Perumusan Masalah Penelitian
Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena
dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan
bimbingan. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah
sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan hidup keagamaan,
karena sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua
orangtuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Terutama pada masa
remaja, dimana pada masa tersebut penuh dengan perubahan-perubahan
baik secara fisik maupun psikis.10
Keluarga sangat dibutuhkan perannya untuk membentuk suatu
kepribadian positif anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan
membuat anak kehilangan arah. Terlebih apabilal kondisi keluarganya
yang bercerai disertai dengan tindakan kekerasan. Perceraian sendiri
merupakan terputusnya ikatan pernikahan dinamik secara hukum dan
permanen

yang

dapat

mempengaruhi

pertumbuhan

psikologis

seseorang.
Dilihat dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat
dirumusakan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Apa saja faktor-faktor penyebab perceraian ?
2. Bagaimana dampak perceraian terhadap anak ?
3. Bagaimanakah hak asuh anak setelah perceraian ?

10

Ihromi, ( 2003). Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Obor Indonesia.
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F. Tujuan Penelitian
Setelah melihat rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu antara lain:
1. Mengetahui berbagai faktor penyebab perceraian.
2. Mengetahui bagaimana dampak perceraian terhadap anak.
3. Mengetahui siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian.

G. Kegunaan Penelitian
Selain tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, terdapat pula
beberapa kegunnaan dalam peneliti ini, Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan dan
sekurang-kurangnya dapat dipergunakan sebagai:
1. Secara teoritas,
Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu
upaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang
Al Ahwal Al Syakhsiyah, terutama berkaitan dengan masalah perceraian
dan dampaknya terhadap anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran

bagi peneliti selanjutnya yang

berminat untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis

kembali

pandangan tentang pengaruh perceraian terhadap anak. Mudah-mudahan
hasil penelitian ini juga dapat menambah referensi atau literatur di
bidang hukum perdata khusunya di bidang perkawinan.
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2. Secara Praktis,
Secara praktis, hasil penelitian penulis diharapkan menjadi sarana
untuk

mengembangkan

penalaran,

pemahaman

serta

tambahan

pengetahuan dalam hal hukum perdata khusunya tentang perkawinan
terutama kepada para orang tua yang sudah diamanahi keturunan.
Sedangkan bagi masyarakat sehingga dapat lebih mengetahui bagaimana
pengaruh anak saat orang tua berpisah satu sama lain ini yang harus
masyarakat perdalam saat mereka ingin memutuskan hubungan
pernikahan.
Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menambah
wawasan dan memberikan pengalaman
diambil

suatu

pertimbangan

yang

yang berharga untuk dapat
matang

dalam

memecahkan

permasalahan yang dihadapi oleh anak (anak-anak maupun remaja)
berkaitan dengan emosinya yang masih sangat labil.

H. Sistematika Penulisan
Sebagai

deskriptif

untuk

mempermudah

dan

memperjelas

pemahaman terhadap isi penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan
sisteamtika penulisan sebagai berikut:
BAB

I:

Pendahuluan,

berisi

antaralain;

bagian

awal

mengemukakan latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian yang berisi
tentang identifikasi masalah, Batasan masalah penelitian,
Masalah Penelitian dan Tujuan penelitian,

Rumusan

Manfaat Penelitian dan

Sistematika penulisan.
BAB II: Tinjauan Teoritis, menjelaskan teori-teori yang meliputi,
antara lain; Pengertian Talak, Hukum talak, rukun talak, syarat-syarat

12

talak, Sebab- sebab terjadinya konflik, Akibat dari perceraian, dan
pasca perceraian
BAB III: Metode Penelitian, menjelaskan waktu dan tempat
penelitian, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang , geografis
Pengadilan,

sejarah

pengadilan,

visi,

misi

pengadilan,

data

perkembangan perceraian perkacamatan penyebab perceraian, dampak
perilaku anak, dan hak asuh anak.
BAB lV: Hasil Penelitian pada bab ini nantinya akan dijelaskan
point- point mengenai hasil penelitian serta analisis – analisis peneliti
tentang data yang telah diperoleh dan pembahasan mengenai dampak
perceraian terhadap anak.
BAB V : Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.
Kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan serta
saran yang berguna untuk keperluan penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Definisi Perceraian
Cerai atau talak berasal dari bahasa Arab “ Thalaq” yang berati
cerai atau perceraian. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan
ikatan perkawinan. Perceraian tersebut ada bubarnya hubungan
perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena
itu perkawinan merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri
danperceraian merupakan akhir hidup bersama suami istri.
Allah

 سبحانه و تعالىMenetapkan Thalaq sebagai suatu cara

menanggulangi perselisihan suami-istri, disaat tidak ada lagi cara lain
yang dapat mengatasinya. Talak itu adalah hak suami, dia dapat
menjatuhkannya bilamana dia mau. Hak itu diberikan kepada suami,
karena dia menanggung biaya hidup di rumah tangga, dia pula
membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika dalam masa
menunggu (‘iddah). Tetapi menjatuhkan talak kepada istri tidak,
termasuk sikap yang terpuji dan amat tidak disukai, karena hal itu
termasuk kufur nikmat allah. Sedangkan ni’mat kufur itu tercela dan
dilarang menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal,
menjatuhkan talak itu tidak halal, kecuali dalam keadaan terpaksa (
darurat).11
Sebagaimana para musuh Islam menjadikan pologami sebagai
salah satu media untuk menyudutkan Islam, mereka juga menjadikan
thalaq atau perceraian sebagai sarana lain untuk menyerang dan
11

H. A. Fuad Said Kebon

14

menyudutkannya, dengan alasan bahwa thalaq atau perceraian
merupakan penghinaan terhadap harga dan nilai seorang perempuan.
Hadis Nabi  ﷺriwayat Abu Daud Dan Al-Hakim ( sahih) dari
ibnu umar: “yang paling dibenci Allah daro yang halal adalah talak.”
Firmanm allah

 سبحانه و تعالىQur’an surat Ath-Thalaq ayat 1.

َ َسا َء ف
َ ي ِإذَا
ّللا َببَّ ُم ْم
ُ ْط ِلِّقُوه َُّن ِل ِع َّدتِ ِه َّن َوأَح
َ ِِّطلَّ ْقت ُ ُم الن
ُّ ِيَا أَيُّه النَّب
َ َّ صوا ْال ِع َّدةَ َواتَّقُوا
ِّللا
ِ َّ ش ٍة ُمبَيِِّنَ ٍة َو ِت ْلكَ ُحدُو ُد
َ اح
ِ َت ُ ْخ ِب ُجو ِم ْن بُيُوتِ ِه َّن َو يَ ْخ ُبجْ نَ إِ أ َ ْن يَأْتِينَ بِف
َّ ّللا َو َم ْن يَتَعَ َّد ُحدُو َد
ُ ّللا يُحْ د
ِث بَ ْع َد ذَلِكَ أ َ ْمبا
َ َّ تَد ِْبي لَعَ َّل

َ فَقَ ْد
ُ سه
َ ظلَ َم نَ ْف

“Hai Nabi, apabila kamu menceraiakan isteri-istrerimu maka
hendaklah kamu ceraiakan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu
serta bertakwalah kepada allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar
rumah kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah
hukum-hukum allah dan barang siapa yang nelanggar hukum-hukum
allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali allah mengadakan sesudah
itu sesuatu hal yang baru.”
Firman Allah

 سبحانه و تعالىQur’an surat Al-Ahzab ayat 49:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraiakn mereka
sebelum kamu mencapurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas
mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka
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berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang
sebaik-baiknya.
Ayat al-quran di atas menunjukan adanya hukum talak menurut
ajaran Islam. Dan tentang adanya hukum talak itu, para Ulama ijma’
mengakuinya. Tidak terdapat ihktilaf di antara mereka. Dan
menunjukan pula dari semua yang halal yang paling tidak disukai
Allah, adalah talak.
Sesuatu yang diperbolehkan namun amat di murkai Allah سبحانه
و تعالى

adalaha perceraian (thalak). Ketahuilah ! sesungguhnya

perceraian itu amat menyakitkan bagi kedua belah pihak, terutama di
pihak wanita akan sangat menyakiti hatinya. Padahal syari’at Islam
tidak memperbolehkan menyakiti hati orang lain, kecuali bila ada
unsur penganiayaan dari satu pihak dimana tindakannya selalu
mendatangkan kemadlaratan. 12
Allah berfirman

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. ( QS. An-nisaa : 34)

12

Al Ghazali. (2006). Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan. Jakarta Pusat,.hlm: 143.
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Maksudnya:

Janganlah

kamu

mencari-

cari

dalih

untuk

menceraikannya.
“Apabila seorang mertua tidak menyukai menantu perempuannya,
hendaklah suaminya menceraiakannya. Ibnu Umar ra pernah berkata:
yang dibawah kekuasaanku adalah seorang istri yang aku cintai. Namun
ayahku tidak menyukainnya dan menyuruh aku menceraikannya. Lalu
aku datang kepada Rasullah  ﷺuntuk bertanya mengenai masalah ini.
Lalu beliau bersabda: Hai Ibnu Umar ! ceraikanlah istrimu itu!”.

B. Hukum Thalak
Hukum talak atau perceraian itu sendiri menurut referensi kitab- kitab
fiqih: 13
1. Thalak itu menjadi Wajib, bila:
a. Jika suami isteri tidak dapat didamaikan lagi.
b. Dua orang wakil dari pihak suami dan istri gagal membuat kata
sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka.
c. Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah jalan
yang lebih baik.
2. Thalak, hukumnya Sunnah, bila:
a. Suami tidak mampu memberi nafkah isterinya ( baik nafkah lahir
maupun batin atau kepuasan dalam hal hubungan sexsual )
b. Isterinya tidak menjaga martabat dirinya.

13

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. (1998). Fiqih Wanita. Jakarta, hlm: 736.
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Sehingga perceraian boleh jadi menjadi jalan terbaik bagi suami
maupun istri.

3. Thalak hukumnya Makruh, bila:
Si Suami menjatuhkan talak kepada isterinya, meskipun tidak ada
alasan

kuat

untuk

menjatuhkan

talak.

Mazhab

Hanafi

mengharamkannya.
4. Thalak menjadi Haram, bila:
a. Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas.
b. Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi (menikahnya boleh
jadi hanya bertujuan ingin menikmati hubungan sexsual saja).
c. Bertujuan menghalangi isterinya menuntut harta warisan-nya.
d. Menjatuhkan talak kepada isterinya dengan talak tiga sekaligus
atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tida
kalai atau lebih (meskipun hal ini ada perbedaan pendapat dari
ulama’ mengenai hukum talak tiga sekaligus).
5. Thalak, Mubah hukumnya bila:
Si Suami lemah syahwatnya atau isterinya belum datang haid
atau telah putus haidnya (manupause).14
Mengenai pernyataan seoarang suami yang menyerahkan
kembali istrinya kepada keluarganya, Ali bi Abi Thalib mengatakan: “
Jika mereka menerimanya, maka yang demikian itu sudah merupakan

14

Hlm: 271

Gus Arifin. (2013). Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami. Anggota IKAPI, Jakarta.
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thalak satu ba’in. Akan tetapi, jika kelurganya menolak, maka dianggap
sebagai thalak satu, dimana sang suami berhak untuk kembali
menerima istrinya. Hasan Al-Bashri mengemukakan, bahwa yang
demikian itu juga menjadi pendapat dari para sahabat Rasullah.
Abu Hanifah mengatakan: “Jika seorang suami menyatakan
kepada istrinya, “Aku menyerahkan kamu kepada keluargamu”, atau “
Kepada ayahmu”, atau “Kepada ibumu”,

maka hal itu dikatakan

dalam keadaan marah atau sebagai jawaban atar istrinya yang meminta
thalak, lalu ia mengatakan bahwa ia tidak berniat untuk menthalaknya,
maka niatnya itulah berlaku. Akan tetapi, jika ia mengatakan, bahwa
dengan perkataanya itu ia berniat menthalak istrinya, maka hukum
thalak itulah yang berlaku baginya. Apabila ia berniat menthalak satu
atau dua, baik ba’in maupun raj’i, maka hal itu tidak berlaku kecuali
thalak satu ba’in saja” Selanjutnya Abu Hanifah mengatakan, bahwa
apabila suami mengatakan kepada istrinya: “Aku telah menyerahkan
kamu kepada bibimu atau kepada fulan (dengan menyebutkan
seseorang), maka hal itu tidak dianggap sebgai thalak, baik ia berniat
untuk tidak atau sebagai jawaban atas permintaan thalak istrinya”. Hal
senada juga dikatakan kepada istrinya, maka perkataanya dianggap
batal dan tidakk berlaku thalak bagi istrinya, baik diminati atau tidak.15

15

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Fiqih Wanita. Jakarta, hlm: 459.
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C. Rukun Thalak
Keabsahan talak harus memenuhi rukun dan syarat, meskipun ada
perbedaan pendapat para ulam mengenai rukun talak.
Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak itu hanya satu yaitu: Sighat (atau
lafadz yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar’i
maupun apa saja yang menempati posisi lafadz-lafadz tersebut).
Sedangkan menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:
a. Orang yang berhak melakukannya, yaitu suami atau wakilnya
(kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
b. Dilakukan secara sengaja yaitu orang yang menjatuhkan talak itu
sengaja membacakan lafadz - lafadz talak baik lafadz sharih ( jelas)
atau lafadz kinayah (sindiran).
c.

Isteri yang dihalalkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri
yang tealh dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.

d.

Adanya lafadz, baik bersifat sharih ataupun lafadz kinayah.

Menurut ulama Malikiyah yang lainnya, yaitu Ibn Juza’ al Maliki;
bahwa rukun talak ada tiga, yaitu:16
a. Al- mutahaliq (suami)
b. Al- muthallaqah (isteri)
c. Al –shighah (lafadz)

16

Gus Arifin. (2013). Menikah Untuk Bahagia. Jakarta, hlm: 285.
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Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambali, rukun talak itu ada 5 ( lima),
yaitu:
1.

Orang yang menjatuhkan thalak, yaitu seorang mukallaf

dan

berakal. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan
talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
2.

Lafadz talak.
Rukun yang kedua ini, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
a.

Lafadz yang di ucapakan secara sharih dan kinayah.

Lafadz sharih adalah al- sarra, al- firaq, al- thalaq dan setiap
kata yanng terambil dari lafadz al- thalaq tersebut.
Lafadz kinyah yaitu lafadz yang memiliki beberapa pengertian,
seperti seorang suami berkata kepada isterinya: idzhabi ( pergilah
kamu) atau ukhruji ( keluarlah kamu) dan lain- lain, sedangkan si
suami memang berniat menjatuhkan talak. Contoh: si suami
berkata kepada istri “ pulanglah pada orang tuamu !”
Termasuk talak kinayah adalah talak sharih tapi di buat secara
tertulis atau melalui SMS

(short text message), BBM (Black

berry Messenger).
b. Apabila lafadz talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih
maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami
bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan
syafi’iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu.17

17

Gus Arifin. Menikah untuk Bahagia, hlm: 286.
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3. Dilakukan secara sengaja. Artinya lafadz talak itu sengaja diucapakan.
Ulama Syafi’iyah

mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang

dianggap sebagai tidak sengaja, yaitu:
a. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama
Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Thaliq (wahai yang
ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset
(salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami
tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah itu adalah kata
talak atau lafadz- lafadz yang secara sharih bermakna talak, maka
talaknya dianggap tidak sah.
b. Ketidak- tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: “Hai
wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang disangkanya isteri
orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka
menurut pendapat Jumhur ulama Syafi’iyah talaknya sah. Namun apabila
orang ‘ajam (non arab) mengucapakan lafadz talak, sementara ia tidak
memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
c.

Bersenda gurau.

Talak yang dijatuhkan dalam keadaan besenda

gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana
ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.18
d.

Dalam keadaan dipaksa, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami
dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum.

18

Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia, hlm: 287.
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e. Hilang akal pikiran, karena gila atau minum- minuman keras dan
sebagainya. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari
seluruh bentuk tasharuf.
f. Wanita yang dihalalkan atau isteri.
g. Menguasai isteri tersebut.

D. Macam-Macam Thalak
Selanjutnya akan kami uraikan satu per satu dari macam- macam
thalak, di antarnya:
1. Thalak sunni
Thalak sunni adalah thalak yang didasarkan pada sunnah Nabi,
yaitu apabila seoarang suami menthalak isterinya yang telah
disetubuhi dengan thalak satu pada saat, sebelum disetubuhi. 19
Allah berfirman dalam surat Ath- Thalaq: 1
َ َسا َء ف
َ ي ِإذَا
َّ صوا ْال ِعدَّةَ َواتَّقُوا
َّللاَ َربَّ ُك ْم ال
ُ ْط ِلِّقُوه َُّن ِل ِعدَّتِ ِه َّن َوأَح
َ ِِّطلَّ ْقت ُ ُم الن
ُّ يَا أَيُّ َها النَّ ِب
ََّّللاِ َو َم ْن يَتَعَد
َّ ُ ش ٍة ُمبَ ِِّينَ ٍة َو ِت ْلكَ ُحدُود
َ اح
ِ َت ُ ْخ ِر ُجوه َُّن ِم ْن بُيُوتِ ِه َّن َوال يَ ْخ ُرجْ نَ إِال أ َ ْن يَأْتِينَ بِف
َ َّْللاِ فَقَد
ُ َّللاَ يُحْ د
َّ سهُ ال تَد ِْري لَعَ َّل
َّ َُحد ُود
ِث َب ْعدَ ذَلِكَ أَ ْم ًرا
َ ظلَ َم نَ ْف
“Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri- istrimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat mengahalangi
idahnya yang wajar.”

19

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Fiqih Wanita. Hlm: 466.
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2. Thalak Bid’ah
Mengenai thalak bid’ah ini ada beberapa macam keadaa,
yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa thalak
semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat, bahwa
thalak ini tidak berlaku thalak bid’ah ini jelas bertentangan dengan
syari’at. Yang bentuknya ada beberpa macam yaitu:
3. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang
dalam keadaan haid atau nifas.
4. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya
pada masa suci tersebut
5. Seorang suami menthalak tiga istrinya dengan satu kalimat
dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan
mengatakan, “ Ia telah aku thalak, lalu aku thalak dan selanjutnya
aku thalak.” Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah ﷺ.
3. Thalak Ba’in
Dalam thalak ba’in ini seorang suami masih mempunyai hak
untuk menikah kembali dengan istrinya yang dithalaknya. Dengan
thalak ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang
melamar wanita. Yaitu, jika menghendaki wanita tersebut akan
menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad
nikah. Sebaliknya, jika menghendaki, ia juga boleh menolaknya.
Dalam thalak ini tidak ada perbedaan antar lafadz yang diucapkan
secara jelas maupun melalui sindiran.
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4. Thalak Raj’i
Thalak raj’i adalah thalak yang dijatuhkan oleh seorang suami
kepada istrinya yang telah ia setubuhi. Yaitu, thalak yang terlepas
dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum
didahului dengan adanya thalak sama sekali atau lebih didahului
oleh adanya thalak satu. Dalam hal ini seorang suami masih
mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya, meskipun tanpa
ada keridhaan darinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman
Allah: (Al-Baqarah: 228).
“ Dan suami- suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti
itu, jika mereka ( para suami) tersebut menghendaki islah.”
Thalak raj’i adlah thalak dua atau satuyang dilakukan terhadap istri
yang telah digauli, tanpa mengunakan iwadh (tebusan).
5. Thalak Sharih
Yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat,
akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata thalak secara sharih
(tegas). Seperti dengan mengucapkan : “ Aku ceraikan,” atau
“Kamu telah aku ceraikan”.
6. Thalak Sindiran
Yaitu thalak yang memerlukan adanya niat pada diri suami.
Karena, kata- kata yang diucapkan tidak menunjukan penegrtian
thalak.
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7. Thalak Munajz dan Mu’allaq
Thalak munjaz adalah thalak yang diberlakukan terhadap istri
tanpa adanya penagguhan. Misalnya seorang suami mengatakan
kepada istrinya: “Kamu telah dicerai.” Maka istri telah dithalak
dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan thalak
mu’allaq adalah thalaq yang digantungkan oleh suami dengan suatu
perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang.
8. Thalak Takshyir dan Tamlik
Thalak takshyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami
kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai.

Makna Perceraian
Makna perceraian dapat berasal dari masa lalu informan maupun
perasaanya terhadap perceraian itu sendiri. Makna diperlukannya untuk
mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui perceraian. Luas atau
pemaknaan tentu saja berpengaruh kepada tindakan yang dilakukan dalam
mengambil keputusan untuk bercerai maupun menyikapi perceraian yang
terjadi. Perceraian sat ini dianggap sebagai jalan keluar satu- satunya ketika
menghadapi masalah yang terjadi teruus menerus. Permasalahan yang ada
membuat pasangan suami istri pada akhirnya akan menyerah untuk
mempertahankan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena merasa berada
dalam kondisi yang tidak nyaman.20

20

https://www.elliotgreenlaw.com
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1. Perceraian sebagai jalan keluar atas permasalahan
Interaksi yang terjadi antara pasangan suami istri tidak selalu
berjalan lancar. Adanya kesalapahaman, perbedaan pendapat
maupun perbedaan kepentingan seringkali membuat interaksi
yang terjadi berakhir dengan pertengkaran hebat. Pertengkaran
tersebut tidak jarang diwarnai dengan aksi kekerasan psikis, hal
ini yang pada akhirnya membuat beberapa pasangan suami istri
memutuskan untuk bercerai.
2. Beerubahnya peran anggota keluarga
Anggota keluarga yang memiliki fungsi masing- masing
seketika tidak lagi berfungsi dalam keluarga. Hal ini karena
adanya perubahan status seseorang dari status seorang istri
menjadi seorang janda, dari perubahan status seorang suami
menjadi seorang duda. Oleh karena itu mereka yang bercerai
tidak berhak lagi menerima pemenuhan hak dan kewajiban dari
pasangan mereka masing- masing. Dengan terjadinya perceraian
maka

berakhir sudah kewajiban untuk menjalankan fungsi

dalam keluarga. Sehingga hal ini menimbulkan perubahan peran
anggota keluarga. Tidak menutupi kemungkinan seorang ibu
merangkap menjadi seorang ayah dengan menafkahi dan
melindungi anak- anak mereka, dan begitu pula sebaliknya.
3. Perceraian harus mempertimbangkan berbagai hal
Perceraian menandai berakhirnya kewajiban yang harus
dipenuhi

seseorang sebagai

anggota

keluarga.

Hal

ini
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mengakibatkan adanya perubahan peran dan kedudukan
seseorang dalam anggota keluarga. Seperti halnya pernikahan
yang membutuhkan persetujuan dari orang tua dan keluarga,
perceraian juga dianggap harus diketahui oleh keluarga masingmasing. Hal ini karena perceraian tentu akan memiliki dampak
tersendiri bagi kehidupan dirinya sendiri dan anak dari
pernikahannya itu.

9.

Faktor yang menyebabkan Perceraian
Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan

merupakan idaman setiap rumah tangga. Namun pasang surut, gelombang dan
terkadang badai mungkin pula menimpa rumah tangga. Kalau masalah ini
tidak dapat diatasi akan mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.
a. Masalah ekonomi
Kesejahteraan ekonomi keluarga sangat diperluakn dalam
membina rumah tangga. Keadaan ekonomi yang serba sulit serta
tidak diterima dengan kesabaran, akan membawa rumah tangga ke
situasi kurang bahagia.
Allah berfirman :
ضيتُ لَ ُك ُم اْ ِإل ْسالَ َم دِينًا
ِ ْاليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan
telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai
Islam itu jadi agamamu.” (Q.S. Al-Maidah (5): 3).
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b. Ipar Mertua
Kendali orang tua yang berlebihan. Walaupun setiap yang dinikahkan
atau menikah telah dewasa dan sudah bisa mengatur dirinya sendiri,
ternyata masih banyak orang tua atau mertua yang terlau jauh mengatur
kehidupan rumah tangga anaknya.
c. Gangguan pihak ketiga
Gangguan yang paling berat adalah gangguan dari luar, yaitu
perempuan lain atau laki-laki lain yang menganggu kestabilan
perkawinan.
d. Perbedaan status sosial, hobi, paham, keyakinan, dan agama. Hal ini
akan menimbulkan konflik dalam menentukan pilihan bahkan
mengasuh dan mendidik anak, sampai pada yang sepele.
e. Istri lebih dari satu.
Pada umumnya wanita tidak rela dimadu. Kecemburuan merasa
diperlakukan tidak adil sering dianggap sebagai bunga berduri pada
keluarga yang bermadu.
Hubungan antara individu di dalam kelurga apakah harmonis atau
tidak harmonis merupakan kunci berhasil atau tidaknya pembinaan rumah
tangga. Karena setiap individu dalam salah satu rumah tangga mempunyai
kepribadian yang berlainan, maka akan terjadi berbagai perbedaan yang
sering tidka bisa diselesaikan dengan tuntas.
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f. Pasca Perceraian
Setelah terjadinya perceraian tentu saja membawa dampak yang
sangat besar terhadap mantan suami, bekas istri, dan anak- anak mereka.
Secara otomatis setelah perceraian perubahan status bagi orang tua tetapi
hal tersebut tidak berlaku terhadap anak, karena tidak adanya istilah
mantan anak.
Selain harus menyesuaikan diri dengan lingkungan mantan
suami dan istri harus terbiasa hidup tanpa mengadalkan bantuan dari
mantan pasangan hidupnya. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang
semakin sulit maka seorang janda atau seorang ibu harus merelakan
waktunya bersama sang anak demi pemenuhan kebutuhan.
g. Pandangan Anak Terhadap Perceraian Orang Tua
Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan
keluarganya, rasanya separuh “diri” anak telah hilang, hidup tak akan
sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima
kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak
harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah atau ibunya
yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi.
h. Hadhanah
1. Pengertian Hadhanah
Menurut bahasa, hadhanah berasal dari kata hidhan yang berarti
sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. Hadhanah Ath-Thaa ‘ir
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Baidhahu, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami)
diantara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu
membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan
memelihara dan mendidik anaknya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa akibat dari
putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik

anak-

anaknya,

semata-

mata

berdasarkan

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan

anak-anak,

pengadilan

agama

memberi

keputusanya.
b.

Bapak

yang

pemeriharaan

bertanggung
dan

jawab

pendidikan

atas

yang

semua

diperlukan

biaya
dan

pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam
kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut
pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya
tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami ntuk
memberi biaya atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
isteri.
Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah kami kutip di
atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena
perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua ( suami

31

dan isteri yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan
tersebut menjadi putus.

2. Seorang ibu lebih berhak mendidik anak
Seorang ibu lebih berhak mendidik anaknya daripada seorang
bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.
Dalil yang melandasinya adalah hadist yang diriwayatkan dari Abdullah
bin Amr, dimana ada seorang wanita berkata: “ Wahai Rasullah,
sesungguhnya ini adalah anakku, di mana perutkulah yang telah
mengandungnya, hari baankulah yang telah melindunginya dan air susuku
pula yang telah menjadi minumannya. Akan tetapi, saat ini bapaknya
memisahkan ia dariku.” Lalu beliau berkata, “kamulah yang lebih berhak
atas anak itu, selagi kamu belum menikah (dengan orang lain).
( HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim)” 21
3. Syarat-syarat hadhanah
Syarat- syarat hadhanah adalah berakal, baligh, mampu mendidik,
amanah, bermoral, Islam dan tidak bersuami.
4. Yang berhak mengasuh anak setelah ibu bapak
Sebagaimana hak mengsuh pertama diberikan kepada ibu, maka para
fuqaha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak
daripada keluarga bapak. Urutan mereka mengasuh anak adalah sebagai
berikut:
d.

21

Ibu anak tersebut.

Ibid. 483- 486
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e.

Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.

f.

Nenk dari pihak ayah.

g.

Saudara kandung perempuan anak tersebut.

h.

Saudara perempuan seibu.

i.

Saudara perempuan seayah.

j.

Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.

k.

Anak perempuan dari saudara perempuan seayah

l.

Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya ( bibi)

m.

Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan
muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka
pengasuhan anak tersebut beralih kepada laki- laki yang masih muhrimnya atau
hubunagn darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing- masih dalam
persoalan waris. Yaitu, pengasuhan anak itu beralih kepada:
n.

Ayah anak tersebut.

o.

Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas.

p.

Saudara laki-laki sekandung.

q.

Saudara laki-laki seayah.

r.

Anak laki-laki dari saudara laki- laki sekandung.

s.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

t.

Paman yang sekandung dengan ayah

u.

Paman seayah yang sekandung.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
1.Waktu Penelitian
Penelitian ini dijadwalkan

untuk dilaksanakan selama

dua

belas bulan yaitu, dari bulan Januari s.d Desember 2017.

I. Tempat Penelitian
Peneliti memilih objek penelitian ini berlokasi di Kantor
Pengadilan Agama Kota Bogor dan Desa Cilendek Barat.

B. Metode Penelitian
Metode penelitian bermakna seperangkat tentang langkah-langkah
sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah
tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya
dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam penelitian ini
dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut
Sustrisno Hadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya
hanya dapat diukur secara tidak langsung. Dalam penelitian ini
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tidak menggunakan angka- angka statistik melainkan hanya dalam
bentuk kata atau kalimat dengan menggambarkan dampak
perceraian terhadap perilaku anak studi kasus pengadilan agama
dan desa cilendek timur.
2. Data Primer
Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan
secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah
yang akan dibahas, dalam hal ini sebagai informan adalah saudara dari
orang yang bercerai, tetangga dan data Pengadilan Agama. Sumber
informasi adalah orang- orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi
tidak secara langsung, karena orang- orang tersebut dibutuhkan
informasinya dalam melakukan penelitian. Selain informasi, peneliti
juga memerlukan responden. Responden adalah orang- orang yang
terlibat langsung dalam penelitian ini. Suber data primer diperoleh
dari hasil wawancara dengan informan maupun responden. Responden
dalam penelitian ini yang dimaksud adalah keluarga yang bercerai
(orang tua dan anak-anak).
3. Data Sekunder
Sumber data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu
dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang
dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan
demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di
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antaranya:

dokumen

dari

Pengadilan

Agama

dan

beberapa

kepustakaan yang mendukung data primer.22

C. Tehnik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatapan muka antara si penanya
atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan
menggunakan alat
wawancara).23

yang dinamakan

Wawancara

ini

interview guid (panduan

dilakukan

untuk

mendapatkan

penjelasan dari setiap keluarga yang jumlah keseluruhan individu yang
diwawancarai 4 keluarga

yang telah mengalami perceraian dan

memiliki anak.
2. Observasi
Observasi diartika sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek secara sistematik
terhadap gejala yang tanpak pada objek penelitia. Pengamatan dan
pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau
berlangsung peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang
diselidiki, disebut observasi langsung. Observasi tidak langsung

22

Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian – Penelitian Ilmiah,Dasar Metoda
Tehnik, edisi , Tarsito, Bandung, ( 1989), hlm: 134-163.
23
Moh. Nazir. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm: 234.
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adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya
suatu yang akan diselidiki. 24
Observasi

dalam

penelitian

ini

menggunakan

observasi

langsung. Pengamatan langsung ke lokasi yang menjadi objek
penelitian dan ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti,
sehingga diadakannya penelitian lapangan kepada objek yang
berhubungan dengan pembuatan penelitian ini. Pengamatan ini
diguanakn untuk mengetahui tentang kondisi keluarga yang bercerai
kondisi geografi Pengadilan Agama dan Desa Cilendek Barat.
Hasil observasi kemudian dapat diambill kesimpulan atas apa
yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antar
hasil wawancara yang dilakukan, dengan hasil data pengadilan, dan
hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak.
3. Dokumentasi
Yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis
(dokumentasi) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan
penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh
data yang ada kaitannya dengan dampak perceraian terhadap perilaku
anak di Pengadilan Agama Kota Bogor dan Desa Cilendek Barat
D. Informan/Subjek Penelitian
Metode penentuan subjek disebut juga sebagai metode sumber
data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

24

Hlm: 174.

Lexsy Meloeng. ( 2007). Metode Penelitian. Remaja Rosda Karya. Bandung.
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Berkenaan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek
penelitian dalam menetukan subjeknya, penulis mengambil

tehnik

penelitian porpusif sampling. dalam penelitian ini subjek yang dijadikan
sebagai sumber informasi adalah sebagai berikut: 25
a. Anak usia di atas 15 tahun
b. Orang tua ayah, ibu dan nenek

25

Suharsimi Arikunto. ( 1992) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
Jakarta, hlm: 102.
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BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN
A. Kondisi Objek Penelitian

Peneliti memilih objek penelitian ini yaitu kantor Pengadilan
Agama Kota Bogor, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan
amanat Undang-Undang tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya guna
menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan pencari keadilan
yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Seiring waktu, perkara yang diterima dan harus diselesaikan semakin
meningkat, sehingga pelayanan, kinerja, sarana dan prasarana harus
ditingkatkan, khususnya bangunan gedung yang layak dan representatif guna
terciptanya suasana yang tenang, tertib dan berwibawa dan terwujudnya fair
and speedy administration of justice.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor adalah seluruh wilayah
Kota Bogor yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan, dengan jumlah
penduduk 1.030.720 jiwa (2014) dan kurang lebih 90% beragama Islam.
Perkara yang diterima Pengadilan Agama Bogor berjumlah kurang lebih
2.000 s/d 2.500 perkara dengan kekuaan pegawai berjumlah 29 orang. Pada
awal tahun 2010, Pengadilan Agama Kota Bogor telah menempati gedung
baru di Jl. K. H. Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor
dengan luas bangunan 1.000 m2 diatas tanah seluas 2.900 m2 dengan status
hak pakai sesuai dengan Sertifikat Tanah Nomor 10.09.05.10.4.00003 atas
nama pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI.
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Gedung Pengadilan Agama Bogor terdiri dari dua lantai. Lantai
pertama

terdiri

dari

tiga

ruang

sidang,

ruang

kepaniteraan,

ruang

kesekretariatan, ruang mediasi, ruang posbakum, dan ruang tunggu sidang.
Sedangkan lantai dua terdiri dari ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim,
ruang panitera, ruang panitera pengganti, ruang arsip, ruang perpustakaan, dan
ruang pantry. Untuk komunikasi telah dilengkapi telepon lokal (PABX) antar
ruang dan line internet. Semua fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan
kemudahan dalam bekerja. Untuk komunikasi dengan pihak luar, Pengadilan
Agama Bogor mempunyai website dengan alamat www:pa-bogor.go.id, yang
pengelolaannya bekerja sama dengan ITB Bandung. Dengan demikian,
keadaan dan pekerjaan Pengadilan Agama Bogor dapat diakses dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas oleh masyarakat sebagai wujud implementasi
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2008 jo. KMA
Nomor 1-144 Tahun 2011.

Secara

struktural

pelaksanaan

tugas

Pengadilan

Agama

Bogor

dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Barat (dahulu Pengadilan Tinggi Agama Bandung diubah berdasarkan
Lampiran IV Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015), Badan
Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung RI selaku atasan.

26

www.pa-bogor.go.id/profil-pa
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B..Sejarah Pengadilan Agama Kota Bogor

Pengadilan Agama Kota Bogor dalam bentuk yang sederhana sebagai
lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh
para ahli agama, telah lama ada dan dilakukan dalam masyarakat Indonesia,
yaitu sejak agama Islam datang ke Indonesia, meskipun hanya dalam
melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Kondisi fungsi
peradilan agama yang telah ada tersebut kemudian diakui dan dimantapkan
kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, disebagian besar Residensi
Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan diluar kedua wilayah tersebut
tahun 1957.

Pembentukan fungsi peradilan agama sebagaimana disebutkan diatas
terjadi dalam suasana yang berbeda, yang menyebabkan nama dan kekuasaan
atau wewenangnya juga berbeda. Peradilan Agama diluar wilayah tersebut
lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, dengan sengaja kaum kolonial Belanda membuat dan menempatkan
kantor-kantor Pengadilan Agama jauh dipelosok, dalam gang, serta dibagian
tersembunyi dari bangunan mesjid di sebuah wilayah. Ini untuk menghindari
perkembangan yang akan terjadi diluar kendali kolonial, bahkan hal tersebut
masih terus terjadi sampai jauh negara ini menyatakan kemerdekaannya.

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaaan kehakiman, institusi atau lembaga
yang mengemban dan melaksanakan fungsi peradilan agama diseragamkan
namanya menjadi Pengadilan Agama. Namun demikian, kekuasaan atau

41

kewenangannya masih berbeda. Untuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura
serta sebagian besar Residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang
memeriksa masalah waris dan wakaf, sedangkan diwilayah yang lain diberikan
wewenang untuk itu. Hal tersebut terjadi akibat dari Teori Resepsi yang dianut
oleh ilmuan dan pemerintah kolonial Belanda.

Selain kewenangan atau kekuasaannya berbeda, Pengadilan Agama
juga tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri dikarenakan didalam
susunannya tidak terdapat juru sita. Dengan segala kekurangan dan
keterbatasan, Pengadilan Agama terus berbuat dan melaksanakan tugasnya,
hingga pada tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang
Peradilan Agama, sehingga sekarang bukan hanya nama saja yang seragam di
seluruh Indonesia, tetapi juga kedudukan, kewenangan dan acaranya pun sama
dengan lembaga peradilan lainnya.

Dalam era reformasi semua pengadilan termasuk Pengadilan Agama
secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masih mempunyai
"dualisme kepemimpinan" yaitu secara teknis pembinaannya dibawah
Mahkamah Agung, akan tetapi secara organisasi, administrasi dan keuangan
pembinaannya dibawah Departemen Agama. Untuk itu pada tahun 1999
disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970, sebagai cikal bakal terjadinya pembinaan yang
dilakukan dengan "satu kepemimpinan" atau pembinaan satu atap (one roof
system).
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Akhirnya pada tahun 2004, lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadikan seluruh lembaga peradilan
dalam pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan berada di bawah
Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara struktural Pengadilan Agama
bukan saja mempunyai kedudukan yang sama tetapi juga "pembinaan" yang
sama dengan lembaga peradilan lain yaitu di bawah Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, maka semakin sempurna saja kedudukan dan
kewenangan Peradilan Agama secara struktural dan sama derajatnya dengan
peradilan lainnya. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka keberadaan dan kewenangan Pengadilan
Agama menjadi lengkap dan sempurna sebagai salah satu lembaga peradilan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Setelah raad agama berubah nama menjadi Pengadilan Agama pada
tanggal 28 Januari 1980, maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan
Keputusan Presiden Nomor 85 tanggal 01 Nopember 1996 menjadi Pengadilan
Agama Bogor kelas I.B. Berikut nama pimpinan yang pernah memimpin
Pengadilan Agama Bogor beserta periode masa baktinya:

C..Visi dan Misi Pengadilan Agama Bogor
Visi
Visi Pengadilan Agama Bogor merupakan penjabaran dari visi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
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"Terwujudnya Pengadilan Agama Bogor yang Agung".
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Bogor merumuskan
misi sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan hukum dan keadailan bagi semua lapisan
masyarakat.
2. Memberi akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi
tewujudnya transparasi pengadilan.
3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat,
dan biaya ringan.
4. Mewujudkan putusan / penetepan yang memenuhi rasa keadilan
kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan.
5. Berupa menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bogor yang
jujur, bersih, dan berwibawa.
Perkembangan Jumlah Perceraian Kota Bogor Tahun 2015-2016
Diagram 1
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Sumber: Data Pengadilan Agama Bogor 2017
Dari gambar diatas menjelaskan bahwa perbandingan angka
perceraian berdasarkan 6 (enam) kecamatan dari tahun 2015 – 2016
adanya perbedaan diantaranya: di tahun 2015 Cerai Talak mencapai
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282 orang, sedangkan Cerai Gugat mencapai 1.097 orang di tahun 2016
Cerai Talak mencapai 225 orang sedangkan Cerai Gugat mencapai 894
orang , perbedaan angka perceraian dari tahun ke tahun sudah ada
penurunan hanya 28% penurunan di tahun 2015 ke 2016. Tetapi dri
hasil gambar menjelaskan bahwa Cerai gugat selau paling banyak
dalam kasus perceraian dari setiap tahun.
Tabel.1
Data Cerai Gugat Suami

NO NAMA

USIA

USIA

KETERANAGN

PERNIKAHAN
PERCERAIAN
1.

Maryati

18 tahun

3 tahun

Ekonomi
campur

dan
tanagn

mertua
2

Tia

8 bulan

1tahun

Ekonomi

dan

tidak
bertanggung
jawab
3

Siti

2 bulan

1 tahun

Tidak
bertanggung
jawab

4

Dede

3 tahun

2

Ekonomi,tidak
harmonis

dan
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gangguan pihak
ke 3

Sumber Data: Wawancara 2017

D..Penyebab Terjadinya Perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama
dan Responden
Diagram 2
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a. Tidak Harmonis
Tidak Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan
semua pasangan suami istri. Keharmonisan dalam keluarga memang
tidak mudah diciptakan karena dalam rumah tangga pasti banyak
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masalah yang kompleks. Hubungan suami istri yang telah terjalin
lama tidak dipungkiri pasti ada rasa bosan yang menghampiri
sehingga perlu dilakukan cara menjaga rumah tangga yang baik.
Keutuhan sebuah rumah tangga akan sangat dipengaruhi oleh
pasangan suami istri serta bagaimana mereka dalam menghadapi
sebuah masalah.
Contoh :

Adanya perbedaan prinsip setiap orang pasti

mempunyai prinsip, tetapi jika antara suami atau istri mempunya
prinsip yang sangat berbeda akan menyebabkan hubungan keluarga
menjadi kurang harmonis. Prinsip merupakan pokok dari
permikiran dan

perbuatan sehingga prinsip yang berbeda akan

sangat beresiko menimbulkan perdebatan atau percecokan dalam
rumah tangga sehingga hubungan keluarga yang tadinya harmonis
bisa berubah menjadi tidak harmonis.
Seperti yang terjadi kepada Bapak Cecep ( 46 tahun ) yang
beralamat di Cilendek Barat tetapi semenjak bercerai Bapak Cecep
tinggal bersama ayahnya di Cilendek timur.

perbedaan prinsip

berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga
b. Masalah Ekonomi
Ekonomi keluarga sangat berkaitan erat dengan jenis pekerjaan
kepala keluarganya. Setelah menikah tidak bisa dipungkiri bahwa
sebuah rumah tangga tentunya mempunyai banyak sekali
kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang sangat banyak tentunya
membutuhkan perekonomian yang lancar. Masalah ekonomi
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seringkali menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah
tangga atau keluarga terjadi. Ekonomi yang kurang akan
menyebabkan pertengkaran jika tidak dihadapi dengan lapang dada
dan sikap merasa cukup dengan apa yang sudah dipunyai. Rasa
sayang atau cinta dengan mudahnya luntur bahkan hilang karena
faktor ekonomi yang kurang.
Contoh : Dapat diasumsikan bahwa jeenis pekerjaan kasar
seperti buruh, pengamen, tukang ojek, supir adalah jenis pekerjaan
yang penghasilannya tidak menentu.
Seperti yang di alami oleh Ibu Tia (35 tahun) beralamat di
Cilendek Timur,

Suami yang bekerjanya hanya sebagai tukang

ojek membuat kebutuhan ibu tia tidak tercukupi penghasilan yang
sedikit membuat ibu tia selalu bertengkar, penyebab itulah yang
membuat ibu tia akhirnya bercerai dengan suaminya.
c. Tidak Tanggung Jawab
Pertanggung jawaban dalam rumah tangga itu penting seorang
suami atau ayah menjadi pemimpin dalam keluarganya. Akan
tetapi dalam rumah tangga penyebab inilah yang menyebabkan
perceraian terjadi.
Contoh : Suami tidak pulang- pulang dan tidak memberi
nafkah kepada istri dan anak,
di dalam kelaurganya.
d. Gangguan Pihak ke Tiga

dan tidak memperdulikan keadaan
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Dalam setiap hubungan suami istri kesetiaan menjadi kunci
kelanggengan suatu hubungan. Kesetiaan merupakan bukti bahwa
pasangan masih memiliki rasa cinta yang terjalin pada kedua belah
pihak. Orang ketiga seringkali datang karena unsur ketidak sengajaan.
Orang ketiga ini yang akan membuat hubungan keluarga menjadi
tidak harmonis bahkan bisa sampai menyebabkan perceraian. Orang
ketiga biasanya datang lebih karena adanya kesempatan maka hati-hati
dan jaga hubungan keluarga anda dengan pasangan secara baik-baik
dan selalu memiliki cara menghadapi masalah keluarga bukan hanya
menggunakan emosi saja.
e. Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT )
Perselisihan atau pertengkaran atau perselisihan antara suami dan
istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing- masing
pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut
tidak disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan.
Dan berakibat pada perceraian atau putusnya hubungan antara suami
istri.
Contoh: Kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan putusnya
hubungan perkawinan suami yang kasar, main tangan, suka membentak
hal tersebut ada dalam hubungan rumah tangga tidak hanya seorang
suami saja yang bisa membentak, main tangan tetapi istri pun bisa
membentak, atau kasar terhadap saumi.
Seperti yang di alami Bapak Cecep 46 tahun bekerja sebagai
pedang kelapa di pasar anyar, yang istrinya kasar terhadap suami yang
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ingin menang sendiri, dan terbuay dengan kekayaan dunia semata.
Bapak Cecep

yang pendidikanya hanya samapai SD

membuat

perbedaan pendapat dengan istrinya.
Dilihat dari Tingakat Pendidikan
Diagram 3

SLTA
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Diplomat
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S2
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Sumber: Data Pengadilan Agama Bogor 2017
Dilihat dari hasil data yang saya dapatkan dari tahu 20152017 bahwa pendidikan bisa menyebabkan ketidak harmonisan
rumah tangga, kenapa tidak.

pendidikan yang rendah bisa

mengakibatkan perbedaan pendapat dan pemikiran. Ada perbedaan
dalam pendidikan 2015-2017
Dilihat dari

pendidikan

tingkat

SD mencapai 44 orang, SLTP

mencapai 55 orang, SLTA mencapai 353 orang, D1 mencapai 44 orang,
S1 mencapai 105 orang, dan S2 mencapai 9 orang.
Dilihat dari pendidikan tahun 2016, dari tingkat SD mencapai
176 orang, SLTP mencapai 304 orang, SLTA mencapai 440 orang, D1
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mencapai 212 orang, Sl mencapai 379 orang, S2 mencapai 34 orang
dan S3 mencapai 1 orang.
Dilihat dari pendidikan tahun 2017, dari tingkat SD mencapai
67 orang, SLTP mencapai 75 orang, SLTA mencapai 309 orang, D1
mencapai 60 orang, S1 mencapai 129 orang, S2 mencapai 12 orang dan
S3 mencapai 1 orang. Jadi jumlah keseluruhan dari tahun 2015- 2017
mencapai 2.813.
Dilihat dari perbandingan paling banyak pendidikan di tahun
2015 sedangkan di tahun 2017 sedikit yang berpendidikan turunnya
populasi pendidikan sangat mempengaruhi penyebab terjadinya
perceraian dan masalah pekerjaanpun di dasari oleh pendidikan. Seperti
yang di alami oleh Bapak Cecep dan Ibu Maryati perbedaan pendidakan
sangat

mempengaruhi

perbedaan

pemikiran

halnya

seperti

mengeluarkan pendapat mengenai tingkah laku anaknya. Perbedaan
pendapat yang tidak sama akan penyebabkan pertengkaran yang serius.

E. Dampak Perceraian Terhadap Anak
Perceraian merupakan masalah serius dalam berumah tangga, jalan
akhir yang harus di tempuh oleh suamidan istri yang tidak mampu
mempertahankan ikatan. Mungkin bagi kedua belah pihak, perceraian adalah
jalan satu- satunya, tetapi tanpa disadari akan menumbuhkan pengaruh buruk
yang besar bagi kehidupan anak:
1. Tekanan Psikologis
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Pengaruh pertama akibat pentengakaran atau perceraian orang
tua, tentu membuat kondisi mental anak sangat tertekan. Anak akan
merasa sedih, down, gelisah, stress, atau bahkan sampai depresi berat,
dan tentu saja kondisi mental seperti ini akan mempengaruhi setiap hal
dalam kehidupan anak.
Seperti yang di alami oleh zulfa yang berumur 16 tahun alamat
rumah di Desa Cilendek Barat setelah kehilangan salah satu orang
tuanya zulfa menjadi pendiam, jarang bermain keluar rumah, dan
selalu

stress.

Akibat

perceraian

sangatlah

mempengaruhi

perkembanagn anak.
2. Minder dan kurang Percaya Diri
Anak juga mungkin akan menjadi seorang yang pendiam,
minder dan kurang percaya diri dalam bergau dengan teman – teman
dan orang – orang di sekitarnya, menghabiskan waktu dalam
kesendirian akibat batin yang tertekan.
Contoh: seperti yang di alami oleh Kipty yang berumur 12 tahun
beralamat di Desa Cilendek Barat dalam perceraian orang tuanya
kipty merasa hidupnya tidak lengakap tidak memiliki keluarga utuh
bahkan kipty iri dengan anak yang ayah dan ibunya masih bersama.
3. Jarang Pulang Rumah
Kebanyakan anak sebagai korban pertengkaran dan perceraian
orang tua, mereka tidak mengurung diri di rumah. Justru, mereka tidak
layak dan tidak betah di rumah, menghabiskan waktu ke tempattempat hiburan dan lainnya.
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Contoh: Seperti yang di alami Lutfi yang berusia 21 tahun
yang beralamat di Desa Cilendek Barat saat orang tua lutfi berpisah
lutfi perilaku lutfi berubah, seperti jarang pulang ke rumah, suka
berbohong, dan susah diatur. Peneybab yang terjadi pada lutfi adalah
akibat dari perceraian yang di alami oleh orang tuanya.
4. Kehidupan Anak Mulai Kacau
Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang
tua sepenuhnya karena orang tua adalah penyangga dan pemberi
kepercayaan bagi anak. Tentu saja perceraian akan mengurangi
bahkan menghilangkan perhatian dan kasih sayang tersebut.
Akibatnya kehidupan anak sedikit demi sedikit mulai kacau, ini
seperti turunya prestasi disekolah, ketidak yakinan untuk
menggapai cita- cita dan lain sebagainya.
5. Bertindak Melewati Batas
Dampak terburuk dari perceraian adalah tindakan anak di luar
batasan asusila, misalnya hilangnya keyakinan, pecandu narkoba,
sampai melakukan tindakan kriminal.
6. Hak Asuh Anak
Pembicaraan mengenai seluk beluk hak asuh, biasa dikenal
dalam perspektif ilmu fiqih dengan istilah ahkam al hadhonah.
Islam telah mengatur sedemikian rupa, untuk mengantisipasi
kemungkinan- kemungkinan yang timbul akibat persengketaan
dalam masalah ini. Pertikaian yang berawal dari perebuatan anak,
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dapat berpotensi menimbulkan terputusnya silaturahmi dan
bedampak terhadap perilaku pada diri anak.
Contoh anak yang sudah beranjak dewasa bisa memilih tinggal
bersama Ayah atau Ibunya bisa saja tinggal dengan Neneknya.
Tetapi anak yang masih di bawah tujuh belas tahun harus ikut
dengan ibunya karena masa perkembangan anak perlu di
perhatikan, seperti yang dialami oleh Zulfa, Kifty, dan Lutfi
mereka ingin tinggal bersama ibunya dari pada dengan ayahnya
walaupun begitu mereka juga suka menemui ayahnya di waktuwaktu tertentu.

F. Faktor Penyebab Perceraian di Kota Bogor
Berdasarkan data peneliti yang diperoleh dari data pengadilan agama
dan wawancara, sebagaimana tercantum dalam bab tiga skrispi, maka secara
global ada 3 faktor yang paling dominan mendorong terjadinya perceraian
dalam masyarakat yaitu: Faktor tidak harmonis,

Faktor ekonomi, dan

faktor tidak bertanggung jawab.
1. Faktor tidak harmonis
Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan semua sepasang
suami istri. Keharmonisan dalam keluarga memang tidak mudah diciptakan
karena dalam rumah tangga pasti banyak masalah yang kompleks. Dalam
Presentase, angka perceraian akibat faktor tidak harmonis mencapai 21%.
Angka tersebut sudah diakumulasikan sesuai data yang saya dapatkan dari
pengadilan agama.
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2. Ekonomi
Keluarga sangatlah berkaitan erat dengan jenis pekerjaan kepala
keluarganya. Pemenuhan kebutuhan yang sangat banyak tentunya
membutuhkan perekonomian yang lancar. Seprti yang di alami Bapak
Cecep, Ibu Dede, dan Ibu Tia. Suami yang pekerjaannya sangat rendah
dan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan

sehari- hari.

Dalam

Presentase, angka perceraian akibat faktor ekonomi mencapai 19%. Angka
tersebut sudah diakumulasikan sesuai data yang saya dapatkan dari
pengadilan agama. Bahkan dalam masyarakat faktor ekonomi sangatlah
tinggi
3. Tidak bertanggung jawab
Dalam kehidupan suami- istri ada beberapa hal yang harus
ditunaikan oleh keduanya, mengatur tanggung jawab saumi-istri dalam
rumah tangga seperti yang dialami oleh Ibu Tia dan Ibu Dede suami yang
jarang pulang kerumah tidak memperhatikan keluarnya dan tidak
memeberi nafkah lahir batin. Dalam Presentase, angka perceraian akibat
faktor tidak bertanggung jawab mencapai 14%. Angka tersebut sudah
diakumulasikan sesuai data yang saya dapatkan dari pengadilan agama.
G. Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak
Perceraian dan perpisahan karena berbagai sebab antara anak
dengan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi
pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Banyak studi dilakukan
untuk memahami akibat- akibat perceraian bagi anggota keluarga
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khususnya bagi anak. Kesimpualan umum yang dapat dipetik bahwa
perceraian dan perpisahan dapat berakibat buruk bagi perkembangan
kepribadian anak.
1.

Minder dan kurang percaya diri anak, akan menjadi seorang

yang pendiam, minder, dalam bergaul dengan teman- teman dan
orang- orang di sekitarnya. Seperti yang dialami oleh Zulfa yang
berusia 16 tahun dan Kifty yang berusia 14 tahun keminderan dan
kurang percaya diri sangat mempengaruhi perkembangan anak diluar
sekolah maupun dilingkungan rumah, bahkan mereka sangat iri
kepada anak yang masih mempunyai ayah dan ibu yang utuh karena
mereka mendapatkan perhatian yang lebih, kasih dan sayang yang
mungkin zulfa dan kifty tidak bisa merasakannya lagi.
2.

Jarang pulang kerumah kebanyakan anak sebagai korban pertengkaran
dan perceraian orang tua. Mereka tidak mengurung diri di rumah
seperti responden yang saya dapatkan info dari Neneknya langsung
bahwa Lutfi yang berusia 20 tahun yang selalu jarang pulang, sering
berbohong dan pulang tengah malam. Dia merasa saat pulang
kerumah merasakan kegelisahan teringat dengan perpisahan orang
tuanya.

3. Hak asuh anak
Sebagai contoh, anak yang masih kecil dan belum mengetahui
kemaslahatan- kemaslahatan bagi dirinya. Atau seorang yang gila dan
cacat, mereka ini membutuhkan keberadaan orang lain untuk
membantu menangani urusan- urusan dan memberikan pemeliharaan
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bagi dirinya. Sedangkan anak yang sudah meranjak dewasa mereka
bisa memilih sendri dengan siapa mereka tinggal. Dari hasil
wawancara dan pengamatan anak- anak di Desa Cilendek Barat lebih
memilih tinggal bersama ibu di bandingkan dengan ayahnya. Alasanalasan itulah yang membuat anak dan seorang ayah kurang dekat
bahkan anak merasa sudah tidak memiliki ayah lagi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sesuai hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian
tersebut, maka penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kota Bogor,
yaitu diantaranya; (1) faktor tidak harmonis,

kurangnya

komunikasi, tidak perhatian dengan istri dan anak, istri yang suka
membantah suami, (2). Faktor ekonomi, seperti pekerjaan yang
tidak menetap. buruh, tukang ojek, pedagang kelapa dan tukang
bangunan, dan (3). Faktor tidak bertanggung jawab indikatornya
selalu adanya pertengkaran seperti tidak memberi nafkah lahir dan
batin, tidak memperhatikan kehidupan anak baik buruknya, jarang
pulang ke rumah.
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2. Perilaku anak akibat perceraian di Desa Cilendek Timur Kota
Bogor disebabkan oleh faktor antara lain; (1) kurangnya percaya
diri, (2) minder, (2) perilaku berbohong, (3) memutar balikan
kenyataan dengan tujuan menipu orang tua, keluarga atau untuk
menutupi kesalahan. Perilaku

lainnya seperti diantaranya; (1)

jarang pulang kerumah, (2) pulang tengah malam, (3) banyak
hutang seperti ke tukang warnet, dan lainnya.
3. Kebanyakan anak memilih tinggal dengan ibunya, baik anak
yang sudah dewasa maupun anak yang masih kecil. Ibu memang
pada umumnya perhatiannya lebih banyak dibandingkan ayah.

B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak-dampak perceraian
terhadap mental psikologis anak, maka penulis bermaksud menyampaikan
beberapa saran sebagai masukan untuk dijadikan pertimbangan kepada
perilaku yang lebih dalam upaya menjaga keutuhan keluarga, terutama
kepada pihak-pihak antara lain:
1. Kepada Orang Tua
Hendaknya setiap orang tua memegang peranan pentin dalam
mewarnai sikap dan perilaku anak. Atas dasar itu perlu memberikan kasih
dan sayang serta perhatian sebagai nama Allah dan karena itu pula
perceraian bukan sebagai jalan yang terbaik. Cobalah untuk tidak gegabah
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mengambil keputusan dalam rumah tangga ke egoisan orang tualah yang
menyebabkan perubahan anak.
2. Anak
Hendaknya setiap anak menyadari bahwa penerus generasi bangsa
harus

mampu

menjauh

perilaku

yang

menyimpang,

khusunya

penyimpangan yang bersifat negatif dan dengan siapapun kalian tinggal
cobalah untuk mejalin silaturahmi kedua dengan orang tua kalian.

3. Kepada Seluruh Umat Islam di Indonesia
Untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan- ketentuan sebuah
hukum yang telah ditetapkan oleh UUP agar saat kalian menceraikan istri
datanglah ke Pengadilan Agama dan Laporlah kepada KUA. agar Istri
dan Suami Anda bercerai sudah sah dan diakui oleh Agama dan Negara.

Daftar Pustaka

Al Ghazali. (2006). Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan. Jakarta Pusat.
Arifin, Gus. (2013). Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami. Jakarta: Anggota
IKAPI.
Arikunto, Suharsimi. (1992) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, Jakarta: Bulan Bintang.
Baharudin Ahmad, MHI. Hukum Perkawinan di Indonesia. (2008).
Syariah press IAIN STS Jambi.
Bandur, Agustinus. 2016. Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan
Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus. Jakarta: Mitra
Wacana Media.

59

Bogdan & Biklen. 1982. Qualitative Research for Education: An
Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon,
Inc.
Darwis, Amri. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Islam. Depok:
RajaGrafindo Persada.
Emzir. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif.
Depok: RajaGrafindo Persada.
Fuad, Said. (2007). Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta- Indonesia.
Furchan, A. 2004. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Nazir, Moh. (1999). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rahman, Abdul. (1996) Perkawinan dalam Syariat Islam. PT Rineka Cit,
Jakarta Anggota IKAPI.
Ramyatus. (2002). Kalam Mulia. Psikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia.
Sabiq Sayyid. (2009). Fiqih Sunnah 4. Masrukhin; Cet 1 Jakarta:
Cakrawala Publishing.
Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. (1998). Fiqih Wanita. Jakarta:
Dakwah Press.
Surakhmad, Winarno. (1989). Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah.
Bandung: Tarsito.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

