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ABSTRAK 

Rumah tangga yang sakīnah menjadi dambaan setiap orang, namun tidaklah 
mudah untuk mewujudkannya karena kehidupan rumah tangga tidaklah selalu mulus, 
bahkan kadang kala konflik suami istri harus diselesaikan di meja pengadilan. 
Keberhasilan proses mediasi dalam sidang perceraian mengharuskan suami istri untuk 
hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini 
berusaha untuk meneliti apakah terdapat keterkaitan antara gagalnya suatu proses 
pengajuan perceraian dengan keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama. Penelitian ini juga berusaha mengkaji apakah ada manfaat 
dari suatu mediasi yang berhasil dilakukan pada kehidupan rumah tangga setelah 
gagalnya suatu pengajuan putusan perceraian di Pengadilan Agama.        

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat tema “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Setelah Gagalnya Perceraian”. Pokok 
persoalan yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu, pertama, bagaimana 
kehidupan rumah tangga setelah gagalnya perceraian di Desa Karangreja pada tiga 
pasangan perceraian, dan kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
kehidupan rumah tangga setelah gagalnya perceraian di Desa Karangreja.   

Penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ini, merupakan penelitian 
lapangan (field research) dengan mengambil tiga keluarga untuk diteliti. Metode 
pendekatannya, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis 
sebagai bahan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut. Dalam telaahnya, 
penelitian ini menggunakan kerangka teoretik konsep tentang hak dan kewajiban 
suami istri. Kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan 
memakai teknik deskriptif analitik.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kehidupan rumah tangga setelah 
gagalnya perceraian di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten 
Purbalingga ada yang tetap harmonis dan tidak harmonis. Persoalan hak dan 
kewajiban suami istri merupakan persoalan yang utama untuk dapat menciptakan 
keharmonisan serta pola interaksi suami istri, yang tertuang dalam prinsip-prinsip 
hubungan suami istri. Kehidupan pasangan rumah tangga yang gagal bercerai di 
Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga adalah sesuai 
dengan syari’at Islam. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat 
kuat atau mīs\āqan galīz�ā yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakan ibadah. Berdasarkan hadis\, perceraian merupakan sesuatu yang 
halal tetapi dibenci oleh Allah. 
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MOTTO 

 

Demi masa 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan 

kerugian 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat 

menasihati supaya mentaati kesabaran 

(Al ‘ashr) 

    

 

” Muliakanlah keluargamu karena mereka adalah sayapmu yang dengannya 

engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu 

(kekuatan) yang dengannya engkau mengalahkan (musuhmu)”  

 
(‘Al ī bin Abī Tālib) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
 Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 

22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Tsa Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha’ H9 ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal ś ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad D9 de (dengan titik di bawah) ض

 Tha’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za’ Z9 zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Waw W w و

� Ha H ha 

 Hamzah ’ apostrof ء

 Ya’ Y ye ي

 

II.  Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’addidah #"! ّدة

 Ditulis ‘iddah $ّ ة

 

III.  Ta’ Marbūtah di akhir kata 

a. bila dimatikan ditulis h 

%&'( Ditulis h}ikmah 

%)*+ Ditulis jizyah 

 

 (Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya)  
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b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 Ditulis karāmah al-auliyā  ا1و0/.ءآ,ا#%

 

c. bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t 

Ditulis zakāt al-fit   ا340,زآ.ة }r 
 

IV.  Vokal Pendek 

 Ditulis a ـــــَ

 Ditulis i ـــــِ

 Ditulis u ـــــُ
 

V. Vokal Panjang 

1. 
Fathah + alif  

 +.ه9/%

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyah 

2. 
Fathah + ya’ mati 

;<=> 

ditulis 

ditulis 

ā 

tansā 

3. 
Kasrah + yā’ mati 

 آ,(?

ditulis 

ditulis 

ī 

karīm 

4. 
Dammah + wāwu mati 

ض@,و  

ditulis 

ditulis 

ū 

furūd� 

 

VI.  Vokal Rangkap 

1. 
Fathah + yā’ mati 

?'=/A 
ditulis 
ditulis 

ai 
bainakum 

2. 
Fathah + wāwu mati 

 BCل
ditulis 
ditulis 

au 
qaul 

 

VII.  Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

?"Dأأ Ditulis a’antum 
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 Ditulis u’iddat أ$ ت

FG0 ?>,'H Ditulis la’in syakartum 

 

VIII.  Kata sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al 

 Ditulis al-Qur’an اI0,أن

 Ditulis al-Qiyās اI0/.س

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya  

 ’Ditulis as-Samā ا0>&.ء

J&K0ا Ditulis asy-Syams 

 

IX.  Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

 Ditulis menurut penyusunannya 

ض ا40,وذوى  Ditulis zawī al- furūd� 

Mا0>=%اه   Ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan 

perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara 

terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

berkehormatan. Hakikat perkawinan adalah penyatuan dua pribadi yang saling 

mengikatkan diri dalam interaksi atau hubungan suami istri, yaitu hubungan 

yang menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan sama-sama 

memiliki hak dan kewajiban di dalam suatu keluarga. Dalam ayat-ayat al-

Qur’an dapat diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan 

merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan 

segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan agar kita mengingat 

kebesaran Allah SWT. 

 �1ـ�آ�ون ��ــ�ـ� زو��� �ـ�ـ�
 	�ء آـ� �� و

Dengan diciptakannya makhluk berpasang-pasangan, diharapkan 

adanya keseimbangan, keserasian, saling melengkapi satu dengan yang 

lainnya. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah 

bahkan sempurna daripada makhluk lain. Secara naluriah, manusia memiliki 

ketertarikan kepada lawan jenisnya. Untuk merealisasikan ketertarikan 

                                                
1  Az|- Z|âriyat (51): 49. 
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tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar dan manusiawi, Islam datang 

membawa ajaran tentang perkawinan.2 Allah SWT menetapkan perkawinan 

sebagai cara untuk melestarikan dan meneruskan keturunan umat manusia.3 

Sedikitnya ada lima tujuan umum perkawinan, yakni: 

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang 

(sakînah, mawaddah wa rahmah) sebagai tujuan pokok dan utama, 

2. Tujuan reproduksi (penerus generasi), 

3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 

4. Menjaga kehormatan, dan 

5. Ibadah.4 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.5 

Bagi manusia, pernikahan membawa implikasi dan tanggung jawab 

sosial yang besar, oleh karena itu, pernikahan harus disandarkan pada fondasi 

                                                
2 Cahyadi Takariawan,  Di jalan Dakwah Aku Menikah, cet ke-3 (Yogyakarta: 

Talenta, 2003), hlm. 4.  
 
3 Muhammad Mutawwali Sya’rawi, Fiqh Wanita (Jakarta Selatan: Pena Pundi 

Aksara, 2006), hlm. 95. 
 
4 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 

I) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: ACAdeMIA + 
Tazzafa, 2005), hlm. 38. 

 
5  Pasal 1. 
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yang kuat dan kukuh agar tidak runtuh. Harus disadari bahwa tidak ada 

fondasi yang lebih kuat daripada iman.6 Apabila fondasi pernikahan tersebut 

tidak kuat, maka akan sulit mencapai tujuan pernikahan bagi sebuah rumah 

tangga. Dengan keimanan akan menumbuhkan hubungan batin yang cukup 

baik terhadap Allah SWT dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan 

diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan. Dengan keimanan yang 

baik pula akan menumbuhkan taraf kesadaran untuk berusaha mencari dan 

mengumpulkan rezeki yang banyak, halal dan baik bahkan menyadarkan 

setiap manusia agar selalu ingat akan kehidupan akhirat yang pasti akan kita 

jumpai.7  

Dalam pandangan al-Qur’an, salah satu tujuan utama pernikahan 

adalah untuk menciptakan keluarga sakīnah, mawaddah wa rahmah antara 

suami, istri, dan anak-anaknya, sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

 ���و�� ا-), ان �+ ��� ّ�� ا*('�� ازوا�
 ّ�)'��"& ا��$
 و��� #���� ّ�"ّد ة ّور

8 �4 3-2 ّ��"م -)(ّ��ون اّن 0/ ذ
 

Khoiruddin Nasution dalam bukunya Islam dan Relasi Suami Istri 

(Hukum Perkawinan I), menyebutkan bahwa untuk menjamin tercapainya 

tujuan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang penuh kedamaian, 

                                                
6  Muhammad Mutawwali Sya’rawi, Fiqh Wanita, hlm. 96. 
 
7  Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, cet. ke-6 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),  hlm. 22. 
 
8 Ar-Rūm (30): 21. 
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ketentraman dan kasih sayang, ada tiga syarat yang harus diliputi dan 

diamalkan oleh suami istri yaitu: 

1. Sebagai pasangan, suami istri harus saling menghargai dan 

menghormati 

2. Suami istri harus merasa saling membutuhkan 

3. Suami istri harus merasa tidak lengkap tanpa pasangannya.9 

Walaupun demikian, Allah SWT dengan kebijaksanaan dan keluasan 

ilmu-Nya, mengetahui pula bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung 

aman, damai, dan bahagia sebagaimana yang diharapkan. Adakalanya 

disebabkan perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman, dan 

intelektualitas masing-masing suami istri atau disebabkan pengkhianatan salah 

seorang dari mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam memelihara 

kesucian ikatan di antara mereka atau karena sebab-sebab lain, baik yang 

berkaitan dengan kekurangan fisik maupun perilaku, sehingga kelangsungan 

ikatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan upaya untuk 

mempertahankannya dengan segala risiko, akan mendatangkan mudarat jauh 

lebih besar, baik terhadap kedua orang suami istri atau salah satu dari 

keduanya atau pun anak-anak mereka sendiri.10  

Allah SWT menyediakan sebuah solusi, yaitu perceraian yang hanya 

digunakan sebagai pintu darurat jika segala cara tidak berhasil dipakai sebagai 

upaya mendamaikan atau mempertahankan suatu rumah tangga. Perceraian 
                                                

9 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, hlm. 64. 
 
10 Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an,  as-Sunnah dan 

Pendapat Para Ulama  (Bandung: Al Mizan, 2002), hlm. 182. 
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adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah 

satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian atau talak hanya dapat dibenarkan 

dalam keadaan terpaksa dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu 

setelah mencapai usaha maksimal dalam mendamaikan keduanya. 

Dalam bab VIII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 

tentang putusnya perkawinan serta akibatnya disebutkan:  

1.  Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan 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 akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

 3.  Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersendiri.11  

Pengadilan menentukan pasangan suami istri itu bercerai atau tidak 

secara hukum yang berlaku, seperti yang terjadi di Desa Karangeja, 

Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Ada beberapa pasangan 

suami istri dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pertengkaran, karena 

sudah tidak tahan lagi dengan keadaannya setiap hari, maka salah satu 

pasangan mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama setempat. 

Setelah melalui beberapa proses persidangan ternyata pihak pengadilan tidak 

bisa memutuskan cerai bagi kedua pasangan dengan alasan-alasan tertentu. 

                                                
11 Pasal 39. 
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Hal ini berarti mengharuskan kedua pasangan itu untuk bersatu lagi dalam satu 

atap yang disebut keluarga atau rumah tangga. 

Sejauh pengamatan penyusun terhadap penyebab gagalnya 

perceraian dari pasangan yang telah mengajukan gugatan perceraian ke 

Pengadilan adalah karena berhasilnya proses mediasi. Beberapa pasangan 

yang gagal bercerai tersebut di antaranya dapat hidup rukun dan harmonis, 

setidaknya selama satu tahun sejak gagalnya perceraian. Namun, ada pula 

yang kehidupan rumah tangganya jauh untuk dikatakan harmonis, seperti 

masih sering terjadi pertengkaran atau tidak terpenuhinya hak salah satu pihak 

karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya. 

Rumusan tentang pernikahan dalam al-Quran, dinyatakan bahwa 

pernikahan merupakan bentuk dari mīs\āqan galīz�ā, atau suatu ikatan yang 

kuat yaitu suatu piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke 

dalam jiwa dan sanubari 

6 وا�� 
7 
912
�ن ���� 8��ّ 

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat juga rumusan tentang 

pernikahan yang berbunyi ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mīs\āqan galīz�ā untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”13 Dengan demikian, 

perceraian adalah suatu yang sangat dihindari dalam Islam.  

                                                
12 An-Nisā (4): 21. 
 
13 Pasal 2. 
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Pada titik ini, mediasi yang dilakukan oleh Peradilan Agama 

sebelum memutuskan suatu perceraian untuk mempertimbangkan baik atau 

buruknya suatu perceraian, merupakan upaya untuk menghindari adanya 

perceraian, karena itu penelitian ini cukup penting untuk mengkaji bagaimana 

bentuk mediasi dilakukan sebelum perceraian diputuskan. Nilai penting 

penelitian ini adalah, untuk mengkaji bagaimana dan dalam konteks apa 

mediasi sebelum perceraian bisa berhasil dilakukan, dan apakah ada manfaat 

dari suatu mediasi yang berhasil dilakukan pada kehidupan rumah tangga 

setelah gagalnya suatu pengajuan putusan perceraian di Pengadilan Agama.  

Permohonan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama 

Purbalingga ada yang berasal dari pihak suami dan ada pula yang berasal dari 

pihak istri. Alasan-alasan permohonan perceraian yang diajukan adalah istri 

berselingkuh, tidak terpenuhinya nafkah keluarga secara wajar karena suami 

menjadi seorang penjudi serta suami pemabuk dan sebagianya. Secara khusus, 

di desa Karangreja, terdapat sejumlah kasus perceraian yang diajukan ke 

pengadilan agama dengan latarbelakang alasan seperti diatas. Sebagian dari 

kasus-kasus itu ada yang berujung pada perceraian ada juga yang gagal 

bercerai karena tidak dikabulkan Pengadilan Agama. Penelitian ini berusaha 

untuk meneliti apakah terdapat keterkaitan antara gagalnya suatu proses 

pengajuan perceraian dengan keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama.        

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan yang 
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gagal bercerai dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kehidupan 

rumah tangga pasangan-pasangan tersebut dengan mengambil judul 

“Tinjauan Hukum Islam  Terhadap  Kehidupan Rumah Tangga Setelah 

Gagalnya Perceraian (Studi di Desa Karangeja, Kecamatan Karangreja, 

Kabupaten Purbalingga dari tahun 1996-2008 )”. 

 
B. Pokok Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat 

dirumuskan pokok permasalahan yaitu :  

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga setelah gagalnya perceraian di Desa 

Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga pada tiga 

pasangan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kehidupan pasangan rumah 

tangga yang gagal bercerai di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, 

Kabupaten Purbalingga? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan 

 
1. Peneltian ini bertujuan untuk: 

a. Menjelaskan bagaimana kehidupan rumah tangga setelah gagalnya 

perceraian di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten 

Purbalingga pada tiga pasangan.. 

b.  Mendeskripsikan/menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap 

kehidupan pasangan rumah tangga yang gagal bercerai di Desa 
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Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dari tahun 

1996-2008. 

2. Kegunaan 

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna : 

a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam wacana hukum Islam dalam 

perkawinan, khususnya kehidupan rumah tangga setelah gagalnya 

perceraian. 

b. Untuk memberikan kontribusi informasi dan pemikiran ilmiah pada 

penelitian yang berminat untuk memperdalam dan memperluas 

cakrawala keilmuan dalam bidang hukum Islam. 

 
D. Telaah pustaka 
 

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas 

permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu menelaah beberapa karya ilmiah 

yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas untuk 

menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek. 

Muhammad Mualim Yasir Mubin, dalam skripsinya berjudul 

”Penolakan Permohonan dan Gugatan Cerai (Studi analisis terhadap putusan 

PA Bantul)”, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan 

permohonan dan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bantul, seperti 

kurangnya persyaratan dalam pengajuan gugatan perceraian.14 

                                                
14  Muhammad Mualim Yasir Mubin, ”Penolakan Permohonan dan Gugatan Cerai 

(Studi analisis terhadap putusan PA Bantul)”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 1998. 
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Etik Fatmawati, dalam skripsinya berjudul ”Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penyebab Perceraian di Kecamatan Depok”, menjelaskan faktor 

penyebab dan mengadakan tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya 

perceraian di Kecamatan Depok, seperti perselingkuhan, kawin paksa, 

meninggalkan istri lebih dari 2 tahun serta mengabaikan tanggungjawab 

sebagai suami.15 

Tito Prayogi, dalam skripsinya berjudul ”Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Program Pembentukan Keluarga Islami Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta”, menjelaskan faktor-faktor pendukung 

dan penghambat Program Pembentukan Keluarga Islami PKS DIY dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap program tersebut. Dalam skripsi 

tersebut dijelaskan pula tentang hak dan kewajiban suami istri dalam 

perspektif fiqih Islam.16 

Asma’ Hawariyatun, dalam skripsinya berjudul “Kehidupan keluarga 

dalam keluarga pasangan Mu’allaf  (Studi kasus di Kecamatan Dukun 

Kabupaten Magelang)”, menjelaskan tentang faktor-faktor yang dilakukan 

suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga mu’allaf di 

                                                
15  Etik Fatmawati, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyebab Perceraian di 

Kecamatan Depok”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997. 
 
16  Tito Prayogi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pembentukan 

Keluarga Islami Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi tidak 
diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
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Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Dalam skripsi tersebut dijelaskan 

pula tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fiqih Islam.17  

Farid Fadloli, dalam skripsinya berjudul ”Pernikahan Dini dan 

Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (studi kasus di Kecamatan 

Karanggeneng, Kabupaten Lamongan)”, menjelaskan pernikahan yang 

dilakukan oleh seseorang yang masih muda (belum memiliki kedewasaan 

penuh), seseorang yang tamatan SD, SMP, SMA sederajat, yang tidak 

melakukan studi dan tidak melakukan apa-apa (kerja atau mencari nafkah) 

atau secara ekonomi masih sangat tergantung kepada orang tua.18 

Abdul Mujib, dalam skripsinya berjudul ”Keluarga yang Penuh 

Ketenangan (Sakinah): Upaya Menanggulangi Praktek Pelacuran”, 

menjelaskan peranan keluarga dalam upaya menanggulangi praktek pelacuran 

memegang peranan yang sangat penting. Keluarga sakīnah menurut 

penyusunnya harus menjadi salah satu dasar utama penanggulangan atau 

untuk menekankan jumlah pelacuran sebab keluarga menawarkan cinta dan 

perhatian yang tulus serta pengawasan di antara anggota keluarga.19 

Dari penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan, terhadap 

literatur yang ada, maka sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada karya 

                                                
17  Asma’ Hawariyatun, ”Kehidupan Keluarga dalam Keluarga Pasangan 

Mu’allaf” , Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
 
18  Farid Fadloli, ”Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah 

Tangga (studi kasus di Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan)”, Skripsi tidak 
diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 

 
19  Abdul Mujib, ”Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah 

Tangga (studi kasus di Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan)”, Skripsi tidak 
diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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ilmiah berwujud skripsi maupun buku yang  secara khusus membahas 

mengenai kehidupan rumah tangga setelah gagalnya perceraian, studi di Desa 

Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Jadi judul ini 

baru pertama kali diangkat, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam pembahasan tersebut. 

 
E. Kerangka Teoretik 
 

Bagi   sepasang  suami   istri  yang   tidak  dapat   hidup  bersama,  

tetapi menurut kepercayaan agama menaruh keberatan terhadap suatu 

perceraian, diberikan kemungkinan untuk meminta suatu “perpisahan meja 

dan tempat tidur”. Cara pemecahan ini ada baiknya, karena kesempatan untuk 

berdamai lagi selalu masih terbuka dan kedua pihak masih terikat oleh 

pertalian perkawinan serta  sekiranya alasan-alasan tidak cukup kuat untuk 

meminta perceraian. 

Untuk meminta perpisahan meja dan tempat tidur harus ada alasan 

yang sah, seperti yang ditetapkan untuk suatu perceraian, tetapi di samping itu 

ada juga alasan yang dinamakan “perbuatan-perbuatan yang melewati batas”, 

sedangkan penganiayaan dan penghinaan berat juga merupakan alasan untuk 

meminta perpisahan ini. Artinya perkataan “perbuatan yang melewati batas” 

adalah sangat luas, hingga segala perbuatan suami yang bersifat melalaikan 

kepentingan rumah tangga dapat dimasukan ke dalamnya. 20 

                                                
20  Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. ke-31 (Jakarta: Intermasa, 2003), 

hlm. 45. 
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Sedangkan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke 

Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan 

alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. 

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan 

perceraian, diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 yaitu: 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

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

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

luar kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapt menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

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

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka akan menimbulkan 

akibat hukum adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Masing-masing 

suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan 
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tanggungjawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati 

sehingga sempurnalah kebahagaiaan suami istri tersebut.21 

Berikut ini adalah sebagian hak dan kewajiban yang dimaksud: 

1.  Hak-hak Bersama Suami istri 

a.  Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini 

dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik. Jadi bagi suami halal 

berbuat kepada istrinya, sebagaimana juga bagi istri kepada suaminya. 

Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan 

tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak 

dapat dilakukan secara sepihak saja. 

b.  Haram melakukan perkawinan yaitu bahwa istri haram dinikahi oleh 

ayah suaminya, anaknya dan cucu-cucunya, begitu juga ibu istrinya, 

anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh 

suaminya. 

c.  Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinannya yang sah, 

bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan 

perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum 

pernah bersetubuh. 

d.   Sahnya menasabkan anak kepada suami. 

e.  Berlaku dengan baik. Wajib bagi suami istri memperlakukan 

pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan 

kedamaian.22 

                                                
21  Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, cet. ke-9 (Yogyakarta: LPPI, 2007), hlm. 160. 
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2.  Kewajiban Suami Terhadap Istri 

a.   Mahar 

Salah  satu dari  usaha  Islam  adalah  memperhatikan dan  

menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk 

memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu 

dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena 

dapat menggunakan harta, dan tidak memberikan kesempatan untuk 

mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang 

menghilangkan belenggu ini. Kepada para suami diwajibkan 

memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya dan tidak 

dibenarkan bagi orang lain untuk menjamah mahar tersebut sedikitpun 

kecuali dengan rid }a wanita tersebut.  

b.   Nafkah 

Nafkah di sini yaitu memenuhi kebutuhan istri berupa 

makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-

obatan dan lain-lain. Berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan 

suami ditentukan oleh ‘urf (sesuatu yang sudah dikenal baik secara 

luas oleh masyarakat), maksudnya disesuaikan dengan kewajaran, 

kelaziman dan kemampuan suami. Suamipun tidak boleh kikir, mampu 

tapi tidak mau mencukupi kebutuhan istri atau keluarganya. 

 

 

                                                                                                                                 
22 As-Sayyid Sābiq, Fikih Sunnah, alih bahasa Mohammad T}alib (Bandung: PT 

Alma’arif, 1981), VII: 52-53. 
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c.   Perlakuan yang baik 

Tatacara mempergauli istri dengan cara yang sebaik-baiknya 

terserah kepada kiat masing-masing suami, misalnya membuat istri 

gembira, tidak mencurigai istri, menjaga rasa malu istri, tidak 

membuka rahasia istri pada orang lain, mengizinkannya mengunjungi 

orang tua dan keluarganya, membantu istri apabila ia memerlukan 

bantuan sekalipun dalam tugas-tugas rumah tangga, menghormati harta 

miliknya pribadi dan lain-lain. 

d.   Menjaga istri dengan baik 

Suami wajib menjaga istrinya, memeliharanya dari segala 

sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, 

menjunjung kemuliaannya, menjauhkan dari pembicaraan yang tidak 

baik. 

e.   Membimbing dan Mendidik Keagamaan Istri 

Seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah SWT 

terhadap istrinya karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin 

harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Oleh karena itu 

menjadi kewajiban suami mengajar dan mendidik istrinya supaya 

menjadi seorang imrāah s}ālih }ah. Dia harus mengajarakan hal-hal yang 

harus diketahui seorang wanita tentang masalah agama terutama 

syari’ah.23 Apabila istri belum mengetahui masalah tersebut. 

 

                                                
23  Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, hlm. 169. 
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3.  Kewajiban istri terhadap suami 

a.  Tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa izin suami 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 

 24 ���ه"*, ا�<ا �0	�� -"=>� 3 ان ;�$� و���

Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang tanpa 

seizinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap 

terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu 

bukan mahram istri. 

b.  Istri bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan  

suami 

Adalah hak suami menempatkan istri di rumahnya tetapi jika 

keadaan rumahnya tidak sesuai bagi istri dan tak mungkin baginya 

dapat menyelenggarakan dengan sempurna kewajiban-kewajiban 

suami istri yang dikehendaki oleh perkawinan, maka tidaklah wajib 

bagi istri untuk tinggal di tempat tersebut. 

c.   Taat kepada suami jika tidak untuk berbuat maksiat 

Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-

perintahnya apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada 

hubungannya dengan kehidupan keluarga. 

2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari’ah. 

                                                
24  Muslim, Sahīh Muslim, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV. 245, hadis nomor 2137. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Bakar bin Abī Syaibah. 
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3) Suami memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri, 

baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan 

kebendaan.25 

Dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan 

Kewajiban Suami Istri sebagai berikut: 

1.  Pasal 30 

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat. 

2.  Pasal 31 

a.  Hak dan kududukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. 

b.  Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

c.  Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

3.  Pasal 32 

a.  Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

b.  Rumah tempat  kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

ditentukan oleh suami istri bersama. 

4.  Pasal 33 

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 

setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

 

                                                
25  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-10, (Yogyakarta: UII 

Press, 2004), hlm. 62-63. 
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5.  Pasal 34 

a.  Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

b.  Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

c.  Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan. 

 
F.  Metode Penelitian 

 
1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada rumah tangga yang gagal 

bercerai di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten 

Purbalingga dari tahun 1996-2008. 

2.  Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,  yaitu menggambarkan 

suatu gajala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian 

menganalisis secara cermat dan teliti. Dalam hal ini adalah bagaimana 

kehidupan rumah tangga setelah gagalnya perceraian di Desa Karangreja, 

Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dan bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap kehidupan pasangan rumah tangga tersebut. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi ialah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel 

adalah suatu bagian dari populasi yang dianggap dapat menggambarkan 

populasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah pasangan suami istri 

yang gagal bercerai di Desa Karangreja dari tahun 1996-2008 yaitu 

sebanyak tiga pasangan. Untuk mendapatkan data yang akurat dari 

populasi tersebut penyusun mengambil tiga pasang suami istri sekaligus 

yang gagal bercerai sebagai sampel. 

4.   Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-

normatif. Pendekatan yuridis yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti 

dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 

aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun 

angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Pendekatan 

normatif yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan 

berdasar kepada norma-norma yang terkandung di dalam hukum Islam 

yang relevan dengan kehidupan rumah tangga yang gagal bercerai di Desa 

Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dari tahun 

1996-2008. 

5.  Tehnik Pengumpulan Data 

a.  Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-

keterangan yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan 
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secara langung.26 Observasi ini penyusun gunakan untuk menggali 

data dengan jalan melakukan pengamatan terhadap kehidupan 

pasangan rumah tangga yang gagal bercerai di Desa Karangreja, 

Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 

b. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui 

wawancara terhadap key person atau yang menjadi informan dalam 

penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan yang berkenaan 

dalam tema yang diinginkan.27 Penyusun melakukan wawancara 

dengan tiga keluarga secara lisan dan tatap muka secara langsung 

dengan keluarga yang gagal bercerai dan lima pihak yang ada 

hubungannya dengan permasalahan kehidupan rumah tangga yang 

gagal bercerai di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten 

Purbalingga dari tahun 1996-2008. 

c.  Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan jalan penelitian benda-

benda tertulis, seperti, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan skripsi yang penyusun tulis. 

5.  Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

kualitatif dengan menggunakan alur berpikir induksi-deduksi. Induksi 

yakni mengambil fakta atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah 

tangga yang gagal bercerai, kemudian digeneralisasikan sehingga 
                                                

26  Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), hlm. 21. 
 
27 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian: Suatu Pendekatan Prkatek, cet. ke-

4 (Jakarta:Rineka Cipta, 1988), hlm. 128 
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diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Deduksi yakni mengambil nas}-

nas} yang berkaitan dengan kehidupan rumah tanggga setelah gagalnya 

perceraian kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau 

spesifik.  

 
G. Sistematika Pembahasan 

 
Dalam sistematika pembahasan ini diuraikan secara garis besar materi 

yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya 

pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yang 

dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang dikaji, yaitu latar 

belakang  masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-

unsur ini dihadirkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail signifikasi 

penelitian, apa yang menjadi pokok masalahnya, dan sejauh mana penelitian serta 

pendekatan atau teori apa yang digunakan. 

Bab kedua, pada bab ini diuraikan tentang kehidupan keluarga meliputi 

sub bab: pengertian rumah tangga dan tujuan berumah tangga, hak dan kewajiban 

suami istri dalam keluarga, prinsip-prinsip hubungan suami istri, konflik 

hubungan suami istri dan prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Dalam 

pembahasan ini dimaksudkan untuk menguraikan tentang kehidupan rumah 

tangga secara umum sebelum membahas lebih lanjut mengenai kehidupan rumah 

tangga setelah gagalnya perceraian.  



 23 

Bab ketiga, memaparkan kehidupan rumah tangga yang gagal bercerai di 

Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Bab ini dibagi 

menjadi 2 bahasan. Pertama, berisi tentang gambaran umum Desa Karangreja 

yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kondisi 

sosial, kondisi keagamaan. Kedua, berisi tentang kondisi kehidupan rumah tangga 

yang gagal bercerai yang meliputi keadaan rumah tangga sejak perkawinan 

sampai dengan pengajuan cerai dan kehidupan rumah tangga  setelah permohonan 

cerai. Dalam bab ini menjelaskan gambaran Desa Karangreja dan kondisi 

kehidupan rumah tangga yang gagal bercerai untuk mempermudah dalam 

pembahasan selanjutnya. 

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap kehidupan suami istri 

yang gagal bercerai di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten 

Purbalingga. Dalam bab ini diharapkan dapat menjelaskan kehidupan rumah 

tangga yang gagal bercerai di Desa Karangreja serta tinjauan hukum Islam 

terhadap kehidupan rumah tangga yang gagal bercerai di Desa Karangreja. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan 

secara keseluruhan dan disertai dengan saran-saran. Dalam memberikan 

kesimpulan penyusun melihat kembali, pokok masalah, analisis dan pembahasan 

bab-bab sebelumnya untuk ditarik menjadi kesimpulan. Selain itu penyusun juga 

akan memberikan saran-saran untuk memudahkan kajian-kajian berikutnya. 
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BAB II 
 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEHIDUPAN RUMAH TANGGA 
 
 
 

A. Pengertian Rumah Tangga dan Tujuan Berumah Tangga 
 

Secara bahasa kata keluarga atau rumah tangga berasal dari bahasa 

Sansekerta yaitu kula, yang berarti famili dan warga, yang berarti anggota, 

jadi keluarga atau rumah tangga  adalah anggota famili yang terdiri dari bapak 

(suami), ibu (istri) dan anak-anak.1 

Secara istilah rumah tangga adalah unit satuan masyarakat terkecil 

yang sekaligus merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini 

dalam perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan Primary group.2 

Kelompok ini yang akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk 

kepribadiannya dalam masyarakat. Menurut Sigmund Frued, rumah tangga 

terbentuk karena adanya perkawinan antara pria dan wanita. Menurutnya, 

perkawinan itu didasarkan pada libido seksual, dengan demikian rumah tangga 

merupakan manifestasi daripada dorongan seksual sehingga landasan rumah 

tangga adalah kehidupan seksual suami istri.3 

Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan berpendapat bahwa 

rumah tangga adalah kumpulan beberapa orang karena terikat oleh suatu 

                                                
1 Ratna Batara Murti, Perempuan sebagai Kepala Keluarga, (Jakarta: t.n.p,1999), 

hlm. 2. 

2 Darmansyah, Ilmu Sosial Dasar, cet. ke-1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 
77. 

3 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 95. 
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keturunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang 

hakiki, esensial, enak dan berkehendak bersama-sama mempertegak gabungan 

itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya.4 Abu Ahmadi dalam 

bukunya psikologi sosial, mengatakan bahwa keluarga adalah suatu kesatuan 

sosial yang terkecil yang terdiri dari suami istri dan jika ada anak-anak dan 

didahului oleh perkawinan. Dari pengertian tersebut berarti ketiadaan anak 

tidak menggugurkan status keluarga.5 

Definisi rumah tangga dalam ilmu kesehatan jiwa adalah suatu matriks 

sosial atau suatu organisasi bio, psiko, sosial spiritual, dimana anggota rumah 

tangga terikat dalam suatu ikatan untuk hidup bersama dalam ikatan 

perkawinan dan bukan ikatan yang sifatnya statis serta terbelenggu. Masing-

masing anggota rumah tangga menjaga keharmonisan dan kedinamisan 

hubungan.6  

Dalam konsep jawa, rumah tangga merupakan aktualisasi diri dari 

berbagai kodrat yang telah diterima masing-masing orang, ayah, adapun yang 

jadi istri sekaligus jadi ibu dan ada yang jadi anak-anak. Dengan demikian, 

arti rumah tangga lebih ditekanka pada peran setiap anggota rumah tangga.7 

                                                
4 Ibid., hlm. 96. 

5 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, cet ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 242. 

6 Dadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, 
(Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1992), hlm. 32. 

7 Aktif Khilmiyar, Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial dan 
Humanisasi Mulai dari Rumah,cet.ke-1 (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 32. 
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Adapun rumah tangga yang dimaksud pada arah pembahasan ini 

adalah rumah tangga yang pengertiannya mengacu pada dimensi yuridis yaitu 

kelompok yang memiliki hubungan perkawinan yang syah. Secara hukum 

orang-orang yang termasuk rumah tangga adalah ibu (istri), bapak (suami), 

dan anak-anak serta keturunanya.  

Definisi rumah tangga pada hakekatnya terbentuk dari sekelompok 

orang yang diikat oleh hubungan kelahiran, aturan-aturan hukum dan biasanya 

tinggal bersama di suatu tempat. Pengertian rumah tangga dalam aktivitas 

meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, 

sedangkan dalam arti sempit rumah tangga meliputi orang tua dengan anak-

anaknya.  

Menurut Khoiruddin Nasution tujuan berumah tangga ada 5, yaitu: 

1.  Memperoleh kehidupan sakīnah, mawaddah dan rahmah 

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan 

yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara 

sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, 

tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama 

ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan 

biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah, dengan sendirinya insya Allah 

tercapai pula ketenangan , cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud 

bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan 

utama tersebut. 
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2.  Tujuan reproduksi (penerus generasi) 

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak di kemudian 

hari menjadi umat yang banyak dan tentu saja yang berkualitas. Karena 

itu, Islam mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta 

mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang shaleh. 

Tujuan lain dari umat yang banyak tersebut adalah  agar kelak mereka 

dapat menyiarkan atau menegakkan ajaran Islam. Konsekuensi lebih jauh 

adalah, bahwa orang yang dapat dam mampu menyampaikan ajaran Islam 

adalah orang-orang yang berilmu, tentu mereka ini adalah orang-orang 

yang berkualitas dan pada gilrannya akan kuat. Tujuan reproduksi adalah 

melahirkan generasi yang kuat dan banyak. 

3.   Pemenuhan kebutuhan biologis (seks) 

Persetubuhan merupakan faktor pendorong yang penting untuk 

hidup bersama, dengan maksud mendapatkan anak turunan ataupun hanya 

nafsu belaka. Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini 

memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh 

karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat 

manusia. 

4.   Menjaga kehormatan 

Akan halnya dengan tujuan yang keempat dari perkawinan, untuk 

menjaga kehormatan, bahwa kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri 

sendiri, anak dan keluarga. Menjaga kehormatan menjadi satu kesatuan 

dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk 
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memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga 

kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang, 

laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan/lawan jenisnya, lalu 

melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi 

dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, 

dengan perkawinan, kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, yakni 

kebutuhan biologisnya terpenuhi, demikian juga kehormatan terjaga. 

5.   Ibadah 

Tujuan kelima, untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, 

tersirat dalam sunnah nabi yang mengatakan: “Seseorang yang melakukan 

perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama”. 

Nas} ini sangat tegas menyebut bahwa melakukan perkawinan adalah 

bagian dari ibadah. Dengan demikian menjadi jelas bahwa melakukan 

perkawinan adalah bagian dari ibadah.8 

 
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami-

istri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Dimakud dengan hak adalah 

suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atai istri yang 

diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang 

berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi. Adapun yang dimaksud dengan 

                                                
8 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Yogyakarta: 

ACAdeMIA + Tazzafa, 2005), hlm. 38-47. 
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kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah 

seorang dari suami atau istri umtuk memenuhi hak dari pihak lain. 

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut fiqih Islam dan dalam 

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: 

1.   Hak dan kewajiban suami istri dalam fiqih Islam 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah sah, maka akan 

menimbulkan akibat hukum. Diantaranya adalah hak dan kewajiban suami 

istri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban tersebut meliputi: hak 

bersama suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri. 

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya 

masing-masing, maka akan terwujudkan ketentraman dan ketenangan hati 

sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan 

demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan 

agama, yaitu sakīnah, mawadah wa rahmah.9 

a. Hak bersama suami istri 

Di samping hak masing-masing suami istri, ada juga hak 

bersama, yaitu tamattu’ badanī (menikmati hubungan sebadan dan 

segala kesenangan badani lainnya), haram melakukan perkawinan 

(persemendaan), hak saling mewarisi, hak nasab anak dan hak saling 

menyenangkan dan membahagiakan.10 

 
                                                

9 Slamet Abidin dan Aminnudin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 
1999), hlm. 157. 

10 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, cet. ke-9 (Yogyakarta, LPPI, 2007), hlm. 163. 
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1)  Tamattu’ Badanī 

Salah satu hikmah perkawinan adalah pasangan suami istri 

dapat saling menikmati hubungan seksual yang halal, bahkan 

berpahala. Islam memang mengakui bahwa setiap manusia normal 

membutuhkan penyaluran nafsu birahi terhadap lawan jenisnya. 

Islam tidak memerangi nafsu tersebut tetapi juga tidak 

membiarkannya lepas tanpa kendali. Islam mengatur 

penyalurannya secara halal dan baik melalui ikatan perkawinan. 

Sifat hak bersama tentu juga sekaligus menjadi kewajiban 

bersama, artinya hubungan seksual bukanlah semata kewajiban 

suami kepada istri, tetapi juga merupakan kewajiban istri kepada 

suami. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban ini sebagaimana 

istri tidak boleh menolak keinginan suami. 

2)  Haram melakukan perkawinan (persemendaan) 

Haram melakukan perkawinan di sini maksudnya bahwa 

istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan 

cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan 

seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya. 

3)  Saling mewarisi 

Hubungan saling mewarisi terjadi karena dua sebab. 

Pertama, karena hubungan darah dan kedua, karena hubungan 

perkawinan. Dalam hubungan perkawinan ini yang mendapat 

warisan hanyalah pasangan suami istri. Suami mewarisi istri dan 
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sebaliknya istri mewarisi suami. Dalam surat an-Nisā’ ayat 12 

dijelaskan bahwa suami mendapat 1/2 (setengah) dari harta warisan 

bila istri tidak punya anak, dan 1/4  (seperempat) bila istri punya 

anak. Sebaliknya istri dapat 1/4 (seperempat) bila suami tidak 

punya anak dan 1/8  (seperdelapan) bila suami punya anak. 

Hubungan saling mewarisi karena hubungan perkawinan 

hanya berlaku dalam perkawinan yang sah menurut syari’at Islam 

dan sesama muslim. Bila perkawinannya tidak sah, atau salah 

seorang tidak muslim baik dari awal atau di tengah-tengah 

perkawinan maka haknya batal.  

4)  Nasab anak 

Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah 

anak berdua, walaupun secara formal Islam mengajarkan supaya 

anak dinisbahkan kepada ayahnya. Apapun yang terjadi kemudian, 

misalnya perceraian status anak tetap anak berdua. Masing-masing 

tidak dapat mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, 

walaupun pengadilan dapat memilih dengan siapa anak akan ikut.  

5)  Hak saling menyenangkan dan membahagiakan 

Suami istri berkewajiban untuk saling menyenangkan dan 

membahagiakan sehingga dapat melahirkan kemesraan dan 

kedamaian. 
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11  �����وفو	���وهّ� 

b. Kewajiban suami 

1) Memberi mahar.  

Seperti dalam firman  Allah SWT: 

� ���ّ� �� ��ءاّ� وا��ا��� 12 

Pembicaraan dalam ayat ini diarahkan kepada para suami, 

artinya diperintahkan bagi suami untuk memberikan kepada 

perempuan yang telah diikat dengan mahar suatu hibah 

(pemberian) sebagai pelambang kasih yang mendasari hubungan 

mereka berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan 

eratnya hubungan di samping jalinan yang seharusnya meliputi 

rumah tangga yang dibangun.13 

2) Memberi nafkah.  

Seperti dalam firman Allah SWT: 

�د " رز��ّ���14  �����وف وآ����ّ�و	�$ ا  

Diwajibkan kepada seorang suami menanggung kebutuhan 

hidup istrinya berupa makanan dan pakaian agar ia dapat 

                                                
11 An-Nisā’(4): 19. 

12 Ibid.,: 4. 
 
13 Must}afa al-Maragi, Terjemah Tafsir al-Marag}i: IV , alih bahasa Bahrun Abu Bakar 

dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 330. 
 
14  Al-Baqarah (2): 233. 
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melaksanakan kewajiban terhadap bayinya dengan sebaik-

baiknya.15 

Masalah nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat 

penting karena akan berpengaruh terhadap kekokohan dan 

kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya 

pengaturan dengan sebaik-baiknya, dari mana sumbernya, dan 

bagaimana penggunaannya. 

Sudah tentu mencari nafkah merupakan persoalan yang 

berat, karena membutuhkan kerja giat dan pemikiran yang 

sungguh-sungguh, serta risiko yang besar. Oleh karena itu, Islam 

mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah, sebagaimana firman 

Allah SWT di atas. 

Atas dasar kewajiban untuk memberikan nafkah kepada 

keluarga kemudian Islam menetapkan kelebihan pada laki-laki 

dalam berbagai bidang, seperti kewajiban jihad, pemberian hak 

warisan, sebagai pemimpin keluarga dan lain sebagainya.16 

3) Mempergauli istri dengan baik 

Hendaknya suami istri mempergauli pasangan mereka 

dengan baik. Untuk itu wajib bagi pasangan suami istri menjadi 

                                                
15  Must}afa al-Maragi, Terjemah Tafsir al-Marag}i: IV , hlm. 321. 
 
16
 Darul Azka dan M. Zainuri, Potret Ideal Hubungan Suami Istri: ‘Uq ūd al-Lujjayn 

dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Religius, cet. ke-1 (Kediri Jatim: Lajnah Bahtsul 
Masa-il, 2006), hlm. 32. 
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penghibur dan pelara duka bagi yang lainnya sehingga ketenangan 

jiwa dan kebahagiaan dalam berumah tangga akan tercapai.17 

c.  Kewajiban istri terhadap suami 

1) Tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa izin suami 

Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW: 

"����1 ان / .�-,� +��)* ا(�ا �)�ه�	 *(    18 و
 

2) Menjaga kemuliaan, kehormatan dan harta suami 

�: ا/ ا�78ك ��15 �4 .)�ـ2 ا��ء��9ا�$ اذا �>� ا��1  ا��أة ا

����A و�4"	��� (A @��" واذا ا�4ه� -�	�" واذا ?�ب $+ "�< 19 

3) Taat kepada suami jika tidak untuk berbuat maksiat 

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dengan 

tetap melaksanakan hak-hak Allah  seperti menjalankan perintah 

Allah SWT dan memelihara atau menjaga perempuan dari 

kerusakan. Artinya bahwa laki-laki mempunyai kewajiban untuk 

memberi nafkah, pakaian maupun tempat tinggal. 

 20 ��ء�4ن 	�$ اّ� ا��Cل ��ا

                                                
17  Must}afa al-Maragi, Terjemah Tafsir al-Marag�i: IV , hlm. 385 

18  Muslim, Sahīh Muslim, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV. 245, hadis nomor 2137. 
Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Bakar bin Abī Syaibah. 

19 Sulaiman, Sunan Abī Dāud, (Beirut: Dār al-Fikr, 1346), III. 474, hadis nomor 
1417. Hadis ini diriwayatkan oleh ‘Us|man bin asy-Syaibah. 

20 An-Nisā’(4): 34. 
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Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan laki-laki 

atas kaum perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi 

hakiki dan syar’i. Pertama, dari segi hakiki atau kenyataannya, 

mereka melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, 

kesanggupan melakukan pekerjaan berat dengan tabah, kekuatan 

fisik, kemampuan menulis, keterampilan menunggang kuda, 

banyak yang menjadi ulama dan pemimpin, pergi berperang, 

mengumandangkan azan, membaca khutbah, melakukan shalat 

jum’at, melakukan i’tikaf, menjadi saksi dalam had, qis}as, nikah 

dan sebagainya, memperoleh warisan dan as}abah lebih banyak, 

menanggung beban diyat, menjadi wali dalam nikah, mempunyai 

hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan ruju’, mempunyai hak 

untuk berpoligami dan memegang garis keturunan (nasab). Kedua, 

dari segi syar’i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai 

dengan ketentuan syara’, seperti memberikan mahar dan nafkah 

kepada istri. Demikian disebutkan dalam kitab az-Zawajir, karya 

Ibn Hajar.21 

 

 

 

 

                                                
21 Darul Azka dan M. Zainuri, Potret Ideal Hubungan Suami Istri: ‘Uq ūd al-Lujjayn 

dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Religius, hlm. 75. 
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2. Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam 

a.  Hak bersama suami istri 

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah yang menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat. 

2) Suami istri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir dan batin. 

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, 

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 

5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing 

dapat mengajukan gugatan keluarga Pengadilan Agama.22 

b.  Kewajiban Suami 

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, 

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-

penting diputuskan oleh suami istei bersama. 

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

                                                
22 Pasal 77.  
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4) 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. 

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) 

huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna 

dari istrinya. 

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 

istrinya nusyūz.23 

c.    Kewajiban Istri 

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum 

Islam. 

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya.24 

 
C. Prinsip-prinsip Hubungan Suami Istri 
 

Dalam kehidupan keluarga, hak dan kewajiban suami istri memang 

harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing individu, namun dalam 

                                                
23 Pasal 80.  

24 Pasal 83. 
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proses mencapai keluarga tentram penuh cinta dan kasih sayang, suami istri 

tidak lepas dari hal prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam rumah tangga. 

Di antara prinsip atau norma tersebut adalah: 

1. Musyawarah dan Demokrasi 

Islam menetapkan asas musyawarah dan tukar pikiran dalam 

membina masyarakat. Pemimpin bermusyawarah dengan yang dipimpin. 

Kelompok masyarakat bermusyawarah dengan kelompok lain. Agar dalam 

keluarga tercipta nuansa musyawarah dan demokrasi maka segala aspek 

kehidupan dalam keluarga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan 

hasil musyawarah minimal antara suami istri dan selebihnya antara suami 

istri dan anak. 

Kepemimpinan laki-laki (suami) dalam keluarga yang fungsinya 

sebagai pengambil keputusan bukan berarti suami itu penguasa otoriter. 

Kedudukan itu tetap berlandaskan pada salah satu prinsip Islam yang abadi 

mengenai struktur hubungan sosial yaitu prinsip musyawarah, tukar 

pikiran dan partisipasi positif dari pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan al-

Qur’an:  

   25 ���1*��رى ه* وا�4

Ayat lain yang menjadi dasar pentingnya prinsip musyawarah di 

dalam kehidupan keluarga adalah:  

 

                                                
25 Asy-Syūrā (42): 38 
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Gو �و� H+ر ��C �1�� ح�	26  

Ayat tersebut memerintahkan agar bermusyawarah antara suami 

istri dalam mengatur rumah tangga, tidak boleh saling membebani. 

Perintah musyawarah pada ayat tersebut memberikan isyarat bahwa 

keduanya wajib menjaga dan memelihara kehidupan keluarga dengan baik, 

sehingga keluarga bagaikan satu tubuh, satu hati dan satu cita.27 

Menurut Khoiruddin Nasution relasi sikap musyawarah dapat 

dikelompokkan kepada: 

a. Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan reproduksi, jumlah dan pendidikan anak dan keturunan. 

b. Musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah). 

c. Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan keluarga. 

d. Musyawarah dalam pembagian tugas rumah tangga.28 

2. Etis dan Egalitarian 

Prinsip etis dan egalitarian terwujud dalam pengembangan nilai-

nilai persaudaraan sebagai dasar kehidupan keluarga.29 Nilai persaudaraan 

memperoleh legalitas dalam al-Qur’an:  

                                                
 
27 Saad Abdul Wahid, “Membina keluarga dan Pemeliharaannya”, Suara 

Muhammadiyah, No. 11, Tahun ke-90 (1-15 Juni 2005), hlm. 20 

28 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Yogyakarta: 
ACAdeMIA + Tazzafa, 2005), hlm. 58 

29 Siti Baroroh, “Sosialisasi Anak dalam Keluarga sakinah”, Jurnal Penelitian 
Agama, No. 13, Tahun ke-5 (Mei- Agustus 1996), hlm. 5  
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�ا�Kاا�8.)* واّ� ��1 +�����ا اّ���ا���4�ًن ا�8ة Lن��)�� *(�ّ 30  

Ayat tersebut memiliki esensi kebersamaan dan berorientasi pada 

upaya menumbuhkan semangat kerjasama, menciptakan solidaritas yang 

dinamis dan meningkatkan saling pengertian. Prinsip tersebut terwujud 

dalam pola interaksi keluarga sakīnah yang dijamin oleh hak dan 

kewajiban yang disyari’atkan Allah kepada ayah dan ibu (orang tua) dan 

anak. Kesadaran antara hak dan kewajiban antara anggota keluarga 

merupakan pilar utama suatu keluarga sakīnah. Sedangkan pengikatnya 

adalah rasa cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmah). Dengan pilar dan 

pengikat yang kuat akan terbentuk pula sebuah bangunan keluarga yang 

kokoh dan tentram. Sebaliknya tanpa pilar dan pengikat itu maka suatu 

keluarga mudah goyang.  

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan prinsip Mu’ǎsyarah bil al-

Ma’ruf. Hal ini sesuai dengan disebutkan dalam al-Qur’an:  

���وفهّ�و	���و ��  31  

Yang dimaksud dengan mempergauli istri dengan baik, bukanlah 

sekedar mencukupi makanan, minuman, papan dan berbagai perhiasan. 

Demikian pula istri dalam mempergauli suami dengan baik tidak cukup 

pula hanya menuruti syahwat suami atau mempersiapkan makanan siang, 

makan malam, melainkan kecenderungan hati yang didorong oleh ruh 

                                                
30 Al-Hujurāt (49) : 10 
 
31 An-Nisā (4): 19 
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mawadah wa  rahmah (cinta dan kasih sayang) dan ruh iman yang 

mendalam dari keduanya. Ruh semacam itulah yang dapat membuka jalan 

hidup, pendidikan anak-anak serta pengaturan rumah tangga dan upaya 

lainya.32 Dengan prinsip tersebut, baik suami atau istri diharapkan untuk 

tolong menolong dalam menegakkan rumah tangga mereka. Seperti ketika 

suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga maka sebagai istri 

diharapkan dapat menolong kesulitan suami demi kemaslahatan keluarga 

dan begitu juga sebaliknya jika istri mengalami kesulitan baik waktu 

maupun tenaga dalam mengurus rumah tangga, maka sudah seharusnya 

suami dapat meringankan beban yang harus ditanggung oleh suami. 

Dengan demikian, prinsip etis dan egalitarian menghendaki adanya 

nilai persaudaraan dalam menjalankan kehidupan keluarga. Sehingga 

diharapkan dalam menjalankan kehidupan keluarga sadar akan hak dan 

kewajibannya dan jika salah seorang dari anggota keluarga kesulitan 

melaksanakan kewajiban maka nilai persaudaraan ataupun tolong 

menolong dalam keluarga sebagai nilai dasar untuk meringankan 

kewajiban tersebut. 

3. Kemitraan 

Prinsip bahwa suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai 

hubungan mitra dan patner. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan al-

Qur’an:  

                                                
32  Saad Abdul Wahid, “Membina keluarga dan Pemeliharaannya”, hlm. 21. 
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�7 س ّهّ� �7 *�� 33  �ّ�س ّ )* وا

Menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut menggambarkan hubungan 

suami adalah hubungan saling menyempurnakan dan tidak dapat terpenuhi 

kecuali atas dasar kemitraan. Hal ini diungkapkan dalam al-Qur’an dengan 

istilah ba’duhum min ba’d (sebagian kamu laki-laki adalah sebagian yang 

lain). Istilah semacam ini atau semacamnya juga dikemukakan oleh kitab 

al-Qur’an baik dalam konteks uraian mengenai asal kejadian manusia 

(3:95) kemitraan dalam hubungan suami istri dinyatakan sebagai 

hubungan timbal balik.34 Arti sejajar disini bukan dalam arti membalikkan 

posisi suami istri akan tetapi hubungan yang harmonis dan saling 

menghormati. 

4. Keadilan 

Maksud dari prinsip keadilan bukan menyamarkan segala 

kewajiban yang harus ditunaikan istri, akan tetapi menempatkan sesuatu 

pada posisi yang semestinya,35 seperti adanya pelaksanaan hak dan 

kewajiban suami istri secara proporsional, di mana baik hak dan kewajiban 

suami maupun istri memiliki tugas dan peranan yang sama penting dalam 

keluarga, yang saling melengkapi satu sama lain. 

                                                
33 Al-Baqarah (2): 187 

34 Muhammad Quraisy Shihab, Fatwa-fatwa Quraisy Shihab Seputar Wawasan 
Agama, cet.ke-2 (Bandung: Al Mizan, 1999). hlm.240 

35 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 
dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Hlm. 61 
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Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam al-Qur’an, salah 

satunya adalah:  

�� ل واO(�� ن وإ .�� إّن ���4 �ً. Lذى ا  ًىا$��K 36  

Ayat di atas memerintahkan pasangan suami istri untuk berlaku 

adil, berbuat baik dengan pasangannya dan juga kerabat dekat serta 

menganjurkan mereka untuk bersikap murah hati dalam memberi.37 Salah 

satunya dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada setiap 

anggota keluarga, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, 

untuk mengembangkan diri, sehingga kemerdekaan akan dapat dirasakan 

oleh seluruh anggota keluarga. 

 
D. Konflik Hubungan Suami Istri  

Perkawinan sebagai sesuatu yang suci hendaklah dipertahankan 

keutuhannya serta keharmonisannya namun perjalanan sebuah perkawinan 

tidaklah selalu tenang dan menyenangkan, adakalanya kehidupan perkawinan 

begitu ruwet dan memusingkan. Timbulnya perselisihan antara suami dan 

istri, sering diakibatkan kesalahan tindakan suami kepada istrinya atau 

sebaliknya. Hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan suami 

istri adalah: 

 

                                                
36  An-Nahl (16): 90. 

37  Husain ali Turkamani, BImbingan Keluarga dan Wanita Islam, cet ke-1 (Jakarta: 
Pustaka HIdayah, 1992), hlm. 55 
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1. Nusyūz 

Nusyūz berarti membangkang, maksudnya ialah membangkang 

terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Membangkang 

terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada 

pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami. Hal ini sesuai dengan 

Firman Allah SWT:  

واّ�Q ��5 +�ن ��Gزهّ� +�>� هّ� واه�Pوهّ� +$ ا RC �S�

 38 وا���T هّ�

��Gزا وان ا�4اة ����� �4 U+ �8 ا�	ح اوا��C H+ �T  ���1�	

9��� ���1��ان .ّ A�9ّ�W �18 وا(�Sت ا/ ��� وا�WّGّ X ا

 39ن ��� �����ن �178ا +� ّن اL آ���K�ّا ووان �����ا

Nusyūz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-

kewajibannya sebagai istri, di antaranya: 

a.  tidak mau taat kepada suami 

b.  tidak mau bertempat tinggal bersama suami 

c.  suka menerima tamu yang tidak disukai suami 

d.  suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.  

Apabila suami melihat istrinya melalaikan kewajiban-

kewajibannya sebagai istri, hendaklah mula-mula ia memberi nasihat 

                                                
38 An-Nisā’ (4): 34. 

39 Ibid., 128. 
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dengan baik-baik. Apabila dengan nasihat itu masih juga tidak mengalami 

perubahan, suami hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila hal ini 

pun masih belum berhasil membawakan perubahan sikap istri, suami 

dibenarkan memukul, bukan pada bagian muka, dan tidak mengakibatkan 

luka pada badan istri. Apabila dengan jalan memukul pun belum dapat 

membawakan perubahan pada sikap istri, sampailah hubungan suami pada 

taraf syiqāq.  

Apabila nusyūz terjadi pada pihak suami dan ia tidak mau 

memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri, hendaklah diberi 

nasihat-nasihat secukupnya agar kembali menunaikan kewajiban-

kewajibannya.40 

2. Syiqāq 

Syiqāq merupakan tahap perselisihan suami istri setelah nusyūz 

yang mengkhawatirkan akan diikuti dengan terjadinya perceraian. Syiqāq 

berarti perselisihan atau menurut ahli fiqih berarti perselisihan suami istri 

yang diselesaikan dua orang hakam, satu dari pihak suami dan yang satu 

orang dari pihak istri. Pengangkatan hakam kalau terjadi syiqāq ini, 

ketentuannya terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisā:  

وان �K� *�A8 ق ���+ ����1��Yا ()�� �4ّ اه�" و()�� �4ّ اه��� ان 

+ّ�.ّ �) H��1��]ّ.�.�اا�� L41  ا  

                                                
40 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-10, (Yogyakarta: UII 

Press, 2004), hlm. 88-89. 

41 An-Nisā (4): 35. 
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Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas, 

terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam 

keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha untuk 

mendamaikan suami-istri itu tidak berhasil maka hakam boleh mengambil 

keputusan menceraikan suami istri tersebut.  

Di Indonesia, hakim-hakim Pengadilan Agama menganggap 

hakam sebagai hakim, sehingga kalau usahanya mendamaikan kedua belah 

suami istri itu tidak berhasil, maka hakam berhak memutuskan hubungan 

perkawinan kedua suami istri tersebut. Pengadilan Agama tinggal 

menguatkan keputusan hakam tersebut dan apabila ternyata kedua hakam 

yang mengangkat itu tidak dapat mengambil keputusan, maka seyogyanya 

hakim Pengadilan Agama mengambil alih tugas itu dan segera memberi 

keputusan. Sebab apabila perkara itu tidak segera diselesaikan, 

dikhawatirkan kesulitan yang dihadapi suami istri yang sedang bertengkar 

itu makin berlarut-larut dan menambah penderitaan kedua belah pihak 

suami istri tersebut.42 

 
E. Prosedur Mengajukan Permohonan Cerai 

 
Tatacara perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun1974 tentang  

Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam pasal 14 sampai 

dengan 36. 

                                                
42 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. Ke-6 

(Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 113. 
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Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal 

tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, 

yaitu: 

1. Cerai Talak 

Adapun tatacara seorang suami yang hendak mentalak istrinya ini 

diatur dalam P.P No. 9/1975 dalam pasal 14 sampai 18 yang pada dasarnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama 

Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada 

Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan 

bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-

alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang 

untuk keperluan itu. Disini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus 

dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami tersebut 

bukanlah surat permohonan melainkan surat pemberitahuan. Yang 

isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk 

itu suami meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk 

menyaksikan perceraian itu. Dan setelah terjadi perceraian dimuka 

Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang 

terjadinya perceraian. 

b. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian 

setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima 
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surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, 

untuk dimintai penjelasan. 

c. Setalah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, ternyata 

memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan 

berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak 

mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 

maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk 

menyaksikan perceraian itu. 

d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya 

alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk 

mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian 

menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang 

tersebut. 

e. Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang 

terjadinya percerian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan 

kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk 

diadakan pencatatan perceraian. 

f. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di 

depan sidang Pengadilan.43 

 

 

 

                                                
43 Ibid., hlm. 130-131 
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2. Cerai Gugat 

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu 

gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan 

perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. 

Adapun tatacara gugatan percaraian ini ketentuannya diatur dalam 

Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di 

dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengajuan Gugatan 

1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya 

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

tergugat 

2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak 

diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, 

begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 

diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. 

3) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak 

meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut  tanpa 

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

kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat 

penggugat.44 

 

                                                
44 Ibid., hlm. 131-133 
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b. Pemanggilan 

1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan 

yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui 

surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini 

dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. 

2) Yang melakukan panggilan itu adalah jurusita (Pengadilan Negeri) 

dan petugas yang ditunjuk ( Pengadian Agama). 

3) Panggilan itu harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah 

diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari 

sebelum sidang dibuka. Panggilan kepda tergugat harus dilampiri 

dengan salinan surat gugat. 

4) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas 

atau mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan 

dengan menempelkan gugatan pada pengumuman di Pengadilan 

dan mengumumkan melalui satu atau beberapa  surat kabar atau 

mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan 

dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman 

pertama dan kedua. 

5) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui 

Perwakilan Republik Indonesia setempat. 45 

 

 

                                                
45 Ibid., hlm. 132-133 
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c. Persidangan 

1) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan 

oleh Pengadilan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah 

diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan 

yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak 

dimasukkannya gugatan perceraian itu. 

2) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau 

didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada 

kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, 

surat keterangan lainnya yang diperlukan. 

3) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka 

gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau 

gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 

4) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 

tertutup.46 

d. Perdamaian 

1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak 

baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan 

diputuskan. 

2) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan 

perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum 

                                                
46 Ibid., hlm. 133 
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perdamaian dan tidak diketahui oleh penggugat pada waktu 

dicapainya perdamaian. 

3) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat 

meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap 

perlu.47 

e. Putusan 

1) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang 

terbuka. 

2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal 

gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. 

3) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya 

terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang 

lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi 

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain 

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor 

pencatatan oleh pegawai pencatat.48 

 
 
 
 
 
  

                                                
47 Ibid., hlm. 133-134 

48 Ibid., hlm. 134 
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BAB III 

KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG GAGAL BERCERAI  

DI DESA KARANGREJA KECAMATAN KARANGREJA  

KABUPATEN PURBALINGGA DARI TAHUN 1996-2008 

 

A. Gambaran Umum Desa Karangreja 

 
1.  Letak Geografis 

Ditinjau dari segi geografis Desa Karangreja terletak di wilayah 

Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Desa Karangreja 

merupakan ibukota kecamatan di Kecamatan Karangreja. Jarak ke Ibukota 

kabupaten adalah 23 Km dan merupakan wilayah paling utara di 

Kabupaten Purbalingga. Desa Karangreja memiliki tanah yang subur 

dengan luas tanah 475.539 Ha. Luas tanah tersebut dimaanfaatkan untuk 

berbagai keperluan, seperti sawah irigasi seluas 50 Ha, sawah tadah hujan 

90,817 Ha, tegal/ladang 256,601 Ha, perkebunan negara 8 Ha, hutan 

361.007 Ha, pemukiman 97.700 Ha, kas Desa 14 Ha, lapangan 1 Ha, 

kantor pemerintahan 2 Ha, gedung pendidikan 4 Ha, pasar 0,15 Ha. 

Berdasarkan kondisi geografis di atas, wilayah Desa Karangreja 

merupakan lahan potensial untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan, 

karena  memiliki tanah yang luas dan subur, ditambah dengan banyaknya 

sungai-sungai kecil yang dijadikan sebagai irigasi untuk mengairi sawah 

penduduk, sehingga mereka tidak kesulitan memperoleh air untuk 

pengairan sawah. 
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Daerah sekitar yang berbatasan dengan Desa Karangreja antara lain 

dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel I. Daerah Yang Berbatasan Dengan Desa Karangreja1 

Letak Batas  Daerah Batas 

Sebelah Utara  Kabupaten Pemalang 

Sebelah Barat Desa Siwarak 

Sebelah Selatan Desa Tlahab Lor 

Sebelah Timur Desa Gondang 

Sumber: Profil Desa Karangreja Tahun 2009 

Desa Karangreja terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Siaren, Dusun 

Suradadi dan Dusun Kedoya. Desa Karangreja terdiri dari dua puluh tiga 

(23) rukun tetangga (RT) dan lima (5) rukun warga (RW). Secara 

administrasi Desa Karangreja dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan 

dibantu oleh seorang Sekertaris Desa dan tiga orang Kepala Urusan (kaur), 

yaitu Kepala Urusan Pemerintah, Kepala Urusan Pembangunan, dan 

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan. 

 
2. Jumlah Penduduk 
 

Desa Karangreja terdiri atas 1.360 Kepala Keluarga (KK) dengan 

jumlah penduduk sebanyak 5371 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini2: 

                                                

1  Profil Desa Karangreja Tahun 2009 
 
2 Ibid. 
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Tabel II. Jumlah Penduduk Karangreja3 

Jenis kelamin Jumlah 

Laki-laki 2751 

Perempuan 2620 

Jumlah Penduduk 5371 

Sumber: Profil Desa Karangreja Tahun 2009 

3.  Tingkat pendidikan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penyusun lakukan kepada 

Bapak Sunaryo A.Ma.Pd, selaku Kepala Desa Karangreja dapat diketahui 

bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk Desa Karangreja 

hanya  sampai tingkat pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), sedikit sekali yang melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang dikumukakan oleh Bapak Sunaryo 

A.Ma.Pd, hal ini dikarenakan ketidakmampuan para orang tua untuk 

membayar mahalnya biaya pendidikan.4  

Berikut di bawah ini tabel pendidikan penduduk Desa Karangreja.  

Tabel III: Tingkat Pendidikan Penduduk Karangreja5 

Pendidikan Jumlah 

Tidak Tamat SD 994 

                                                

3 Ibid. 

 
4 Wawancara dengan Kepala Desa Karangreja Bapak Sunaryo A.Ma.Pd pada 

tanggal 30 Februari 2009 

 
5 Ibid. 
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Tamat SD 2.995 

Tamat SMP 615 

Tamat SMA 370 

Tamat Diploma 76 

Tamat S-1 25 

Tamat S-2 3 

  Sumber: Profil Desa Karangreja tahun 2009 

4.  Kondisi Sosial 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Karangreja adalah 

bertani dan berkebun sedangkan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai 

pedagang, pengrajin, buruh, tukang batu dan tukang kayu. Hasil utama 

pertanian dan perkebunan Desa Karangreja berupa padi, ubi, jagung, kopi 

dan sayur-sayuran yang dijadikan sebagai komoditi utama dan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, mahalnya harga 

pupuk, biaya perawatan dan murahnya harga jual hasil pertanian dan 

perkebunan menjadikan sebagian besar petani di Desa Karangreja merasa 

bahwa hasil pertanian dan perkebunan masih kurang untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, sehingga mereka harus mencari pekerjaan sampingan, 

seperti menjadi buruh bangunan dan tukang ojeg untuk memperoleh 

pendapatan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin 

mahal. 

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penyusun menyajikan  tabel 

mata pencaharian penduduk Desa Karangreja: 
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Tabel IV: Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangreja6 

Mata Pencaharian Jumlah 

Petani  315 

Buruh tani 417 

Pedagang 100 

Pengrajin 61 

Buruh swasta 50 

Pegawai Negeri Sipil 51 

Tukang batu 50 

Tukang kayu 40 

Sopir 30 

Tukang ojeg 20 

 Sumber: Profil Desa Karangreja tahun 2009 

5.  Kondisi Keagamaan 

Mayoritas penduduk Desa Karangreja memeluk agama Islam. 

Secara kasat mata mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok 

pertama kurang lebih sekitar 15 % adalah orang-orang yang aktif dalam 

menjalankan ibadah keagamaan, seperti shalat berjama’ah di Masjid atau 

Mushalla, mengikuti pengajian rutin, jama’ah yasin tahlil, kultum setiap 

habis shalat shubuh dan pengajian ibu-ibu. Kelompok kedua kurang lebih 

sekitar 30% adalah orang-orang yang menjalankan ibadah secara tidak 

                                                

6 Ibid.  
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rutin. Selanjutnya kelompok ketiga kurang lebih sekitar 55 % adalah yang 

benar-benar tidak pernah menjalankan ibadah keagamaan.7  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 

penyusun terhadap salah satu tokoh penduduk Desa Karangreja, adanya 

persaingan ekonomi pada penduduk Desa Karangreja mempengaruhi cara 

keberagamaan, sehingga kesadaran beribadah penduduk menjadi sangat 

rendah.  

Tabel V: Penduduk Menurut Agama8 

No. Agama Jumlah 

1 Islam 5366 orang 

2 Katholik 5 orang 

3 Protestan  - orang 

4 Hindu - orang 

5 Budha - orang 

Sumber: Profil Desa Karangreja tahun 2009 

 
B.  Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan yang Gagal Bercerai  

1. Keadaan Rumah Tangga Sejak Perkawinan Sampai dengan 

Pengajuan Cerai 

 Kehidupan berumah tangga adalah sesuatu yang bersifat fitrah. 

Seseorang yang menapaki kehidupan keluarga biasanya diliputi keyakinan 

                                                

7 Ibid. 
  
8 Ibid. 
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akan keindahan yang akan dicapai, harapan-harapan akan suasana 

ketentraman dan kasih sayang yang bakal tercipta. Namun adakalanya 

kenyataan tidak selamanya sesuai dengan keinginan. Bayangan akan 

keindahan mungkin hanya terasa pada awal-awal tahun kehidupan 

berumah tangga. Setelah itu muncullah hari-hari “racun”, pahit, dan tidak 

menyenangkan.  

Kasus-kasus yang terjadi dalam potret kehidupan rumah tangga 

modern belakangan ini telah sampai pasa titik kulminasi yang membuat 

hati miris. Percekcokan suami istri ini bisa saja dikemas menjadi kepura-

puraan untuk melanggengkan status dan kedudukan di masyarakat. Bahkan 

perselingkuhan yang terang-terangan pun tampaknya sudah menjadi 

fenomena baru sebagai akses bergesernya sendi-sendi kehidupan 

masyarakat modern. 

Rumah tangga sebagai salah satu aktifitas kehidupan, akhir-akhir 

ini tak luput dari krisis identitas sebagai muslim. Masih banyak rumah 

tangga kaum muslimin yang tidak diwarnai oleh keindahan Islam. Betapa 

banyak rumah tangga yang hanya sekedar berfungsi sebagai tempat 

berkumpul anggota-anggotanya, tidak ada suasana ta’awun dalam 

kebaikan dan taqwa. 

Kurang sadarnya akan tujuan perkawinan untuk menciptakan 

rumah tangga yang sakīnah, mawadah, warahmah, banyak rumah tangga 

yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut di atas. Permasalahan ini 

menjadikan indikasi kegagalan dalam beberapa rumah tangga di Desa 



 60 

Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Pada awalnya 

rumah tangga mereka penuh dengan kebahagiaan seperti yang mereka 

inginkan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak kendala yang 

membuat rumah tangga yang dulunya bahagia berubah menjadi 

pertengkaran. Kurangnya kesadaran antar pasangan yang menjadi 

penyebab awal terjadinya pertengkaran, seperti kurangnya perhatian suami 

yang kemudian membuat istri mencari perhatian dari orang lain, suami 

menjadi pemabuk sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi serta 

kurangnya pemenuhan nafkah karena suami  pemabuk juga menjadi 

penyebab pertengkaran. 

Sebagai gambaran dari fenomena tersebut di atas, ada tiga realita 

kehidupan rumah tangga yang gagal bercerai di Desa Karangreja, 

Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dari tahun 1996-2008. 

Data ini sesuai hasil wawancara penyusun dengan tokoh masyarakat 

Desa Karangreja.9 Berdasar data Penyusun mengambil tiga rumah 

tangga untuk dijadikan  penelitian. 

a. Pasangan Suryo dan Sari ( nama samaran) 

Keluarga kecil Suryo dan Sari dimulai semenjak pernikahannya 

pada tanggal 17 Januari 1986 di KUA Karangreja. Saat itu Suryo 

berusia 24 tahun dan Sari 23 tahun. Suryo adalah pemilik toko besi di 

Desa Karangreja. Pernikahan mereka terjadi karena dijodohkan oleh 

orang tuanya. Meskipun belum didasari rasa cinta dan hanya didasari 
                                                

9 Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Karangreja Bpk. Rahmat pada 
tanggal 2 Maret 2009 
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perjodohan namun kehidupan pernikahan mereka bisa berjalan dengan 

baik tanpa ada hambatan. Nafkah lahir dan batin dapat terpenuhi 

dengan baik. Hal ini terbukti dengan dikaruniainya seorang anak laki-

laki untuk melengkapi kebahagiaan keluarga baru tersebut. 

Kesibukan suami dalam mengurus usahanya yang semakin 

berkembang, membuat waktunya terforsir habis pada urusan pekerjaan 

yang mengakibatkan berkurangnya perhatian pada keluarga. Secara 

kasat mata, Suryo memang memenuhi semua kebutuhan materi 

keluarganya, akan tetapi sebuah keluarga tidak bisa hanya dibentuk 

dari kebutuhan fisik saja, namun juga dibutuhkan adanya 

keharmonisan dalam berhubungan, baik komunikasi, perhatian, sampai 

urusan menjalankan hubungan badan dengan istri. Sebagai wanita 

normal, Sari merasa kesepian dan terabaikan dengan kesibukan 

suaminya yang hanya memikirkan pekerjaannya saja. Alasan itulah 

yang kemudian membuat Sari mencari perhatian dan kasih sayang dari 

orang lain.10 

Perbuatan istri Suryo tersebut sudah menjadi rahasia umum 

bagi penduduk Karangreja.11 Perselingkuhan Sari dengan orang ketiga 

tersebut diketahui oleh suami karena banyaknya laporan dari 

penduduk. Berdasar dari laporan tetangga tersebut, Suryo meminta 

                                                

10 Wawancara dengan Ny. Sari pada tanggal 10 Maret 2009. 
 
11 Wawancara dengan Bpk. Jari tetangga pasangan Suryo dan Sari pada tanggal 

15 Maret 2009. 
  



 62 

penjelasan pada istrinya atas perbuatannya, dan ternyata dengan 

gamblang Sari membenarkan bahwa dia telah berbuat serong dengan 

alasan tidak pernah diperhatikan.12 Perselingkuhan yang dilakukan Sari 

tersebut merubah kondisi kejiwaan suaminya menjadi tidak stabil, 

pemarah, dan sensitif. Keegoisan Suryo dalam mengurusi 

pekerjaannya dan perbuatan selingkuh Sari, membuat keributan-

keributan mulai muncul di rumah tangganya.  

Keributan itu membuat Suryo merasa semakin jenuh dan 

jengkel pada istrinya. Rumah tangga yang sudah berusia kurang lebih 

22 tahun itu ternyata terpaksa harus berhadapan dengan meja hijau. 

Pada bulan Februari 2008 Suryo mengajukan permohonan cerai ke 

Pengadilan Agama Purbalingga dengan alasan tingkah laku istrinya 

yang melakukan perselingkuhan. Permohonan cerainya itu ternyata 

hanya sampai pada fase mediasi. Proses mediasi yang dilakukan pihak 

Pengadilan Agama Purbalingga berhasil mendamaikan pasangan itu 

setelah melalui beberapa tahap persidangan, karena sebenarnya Suryo 

masih cinta kepada istrinya dan dia akan mencoba memperbaiki rumah 

tangganya dengan lebih memperhatikan rumah tangganya. Sementara 

itu istri juga meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji pula tidak 

akan melakukan kesalahannya lagi.13  

 

                                                

12 Wawancara dengan Bpk. Suryo pada tanggal 14 Maret 2009. 
13 Wawancara dengan Ny. Sari pada tanggal 10 Maret 2009. 
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b.   Pasangan Toro dan Rati (nama samaran) 

Pasangan ini menikah pada 13 April 1980, saat itu Toro berusia 

25 tahun, Rati 22 tahun dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 

orang anak laki-laki, masing-masing sekarang mereka berumur 26, 23 

dan 20. Awal pernikahan suami bekerja sebagai sopir truk dan dengan 

pekerjaannya kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik tanpa 

adanya masalah.14 Lima tahun kemudian tempat suami bekerja 

mengalami kebangkrutan, karena pemilik truck menderita sakit yang 

memerlukan biaya tidak sedikit untuk mengobatinya, sehingga truck-

truck itu dijual. Terjadilah pengurangan karyawan termasuk Toro 

sebagai korbannya.  

Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Toro beralih 

profesi menjadi jasa makelar, misalnya menjadi makelar mobil, motor, 

tanah, rumah. Ternyata hasil dari pekerjaan tersebut, kebutuhan rumah 

tangga belum dapat terpenuhi, hal ini dikarenakan jasa makelar ini 

tidak setiap saat dibutuhkan. Agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi 

Toro bekerja serabutan untuk menambah penghasilan. 

Pekerjaannya sangat memerlukan relasi yang banyak sebagai 

faktor pendukung. Relasi kerja yang ditemukan Toro kebanyakan dari 

mereka yang memiliki kebiasan buruk, sehingga tanpa Toro sadari 

dalam pergaulannya dengan para relasi telah menjadikan dia menjadi 

seorang penjudi. Kebiasaan baru tersebut telah melalaikan 

                                                

14 Wawancara dengan Ny. Rati pada tanggal 29 Maret 2009. 
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tanggungjawabnya terhadap keluarga dan menjadikan pengeluaran 

Toro semakin besar. Terkadang dia menang tapi tak jarang juga dia 

kalah dalam judi. Penghasilannya dari bekerja tidaklah seberapa, 

sehingga barang-barang berharga yang ada di rumahnya dan warisan 

seperti tanah, kendaraan bermotor dijual habis, sementara kebutuhan 

rumah tangga tidak terpikirkan.15  

Melihat kondisi suaminya jarang bekerja, Rati tidak bisa 

tinggal diam. Dengan bekal ilmu tata rias yang dia dapat di masa 

mudanya dulu dan dengan sisa uang yang ada mencoba membuka 

salon kecantikan dengan harapan dapat membantu memenuhi 

kebutuhan rumah tangga. Namun pada kenyataannya penghasilan Rati 

tidak bisa menutupi kekurangan materi keluarganya.  

Merasa tugas kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya tidak dapat dilaksanakan suaminya dengan baik, Rati 

berusaha memberikan pengertian pada suaminya untuk kembali 

bekerja. Namun usahanya itu malah mendapatkan sambutan kasar dari 

suaminya, sehingga sering terjadi pertengkaran tanpa ujung.  

Pada usia pernikahan pasangan ini mencapai usia 27 tahun, istri 

mengajukan gugatan cerai pada pertengahan tahun 2007 ke Pengadilan 

Agama (PA) Purbalingga dengan sumber alasan suami tidak bisa 

menjalankan kewajibannya dengan baik dikarenakan kebiasaan 

buruknya yang suka berjudi sampai menghabiskan harta warisan 

                                                

15 Ibid. 



 65 

keluarga hanya untuk kesenangan pribadinya hingga tidak 

memperhatikan anak istrinya 

Sudah menjadi prosedur persidangan, permintaan penggugat 

tidak begitu saja dikabulkan. Namun ada proses pendamaian yang 

dilakukan pihak pengadilan untuk mengembalikan keutuhan keluarga 

penggugat dan tergugat. Setelah melalui beberapa persidangan, 

akhirnya kedua belah pihak dapat didamaikan kembali dengan 

pertimbangan kelangsungan masa depan anak-anaknya.  

c.   Pasangan Doni dan Jeni ( nama samaran) 

Sebelum pasangan ini menikah, Doni memang dikenal oleh 

Jeni sebagai pemabuk. Namun Jeni bersedia dinikahi oleh Doni dengan 

syarat Doni mau berjanji untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu 

dan persyaratan itupun disanggupi olehnya. Ketika itu Doni berumur 

24 tahun dan Jeni berumur 22 tahun keduanya memutuskan untuk 

menikah bulan Juni 1990 lalu. Mereka belum dikaruniai seorang 

anakpun.  Pasangan ini terlibat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan 

Agama (PA) Purbalingga pada bulan Maret tahun 1996. Gugatan cerai 

itu diajukan oleh istri dengan alasan bahwa suami adalah seorang 

pemabuk dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah 

tangga.16  

                                                

16 Wawancara dengan Ny. Jeni pada tanggal 3 April 2009. 
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Doni adalah karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang transportasi yang ada di Purbalingga. Pada awal tahun 1993, 

suami keluar dari tempat kerjanya karena hasil yang didapat tidak 

sesuai dengan beratnya pekerjaannya tersebut.17 Dilatarbelakangi 

status suami yang hampir dua bulan jadi pengangguran, istri menuntut 

suami agar cepat cari kerja, tapi suami kesulitan mendapatkan kerja 

yang sesuai dengan kemampuannya. Keterbatasan suami dalam 

memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga mendorong istri untuk 

bekerja membantu suaminya. Istri setelah meminta izin kepada suami 

memutuskan pergi keluar negeri untuk bekerja di Malaysia sebagai 

TKW. Pada bulan Agustus 1993 Jeni resmi berangkat ke Malaysia 

dengan kontrak kerja selama 2 tahun.  

Setelah kepergian istri ke luar negeri beberapa minggu, suami 

bekerja lagi sebagai sopir angkutan pedesaan atas tawaran tetangganya 

pemilik mobil angkutan pedesaan. Keterbiasaan bersama istri di 

rumah, membuat Doni merasa kesepian sepulang dari bekerja. 

Keceriaan istri tidak lagi ditemui semenjak kepergiannya ke luar negeri 

untuk bekerja. Untuk membuang kepenatan, Doni menghabiskan 

waktunya dengan berkumpul bersama teman-temannya. Kebiasaan 

itulah yang kemudian membuat Doni terpengaruh sifat buruk teman-

temannya yang suka berfoya-foya. Awalnya Doni bisa menolak ajakan 

mereka untuk menenggak minuman keras. Namun dalam waktu yang 

                                                

17 Wawancara dengan Bpk. Doni pada tanggal 3 April 2009. 
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lama dan merasa tidak enak dengan teman-temannya, akhirnya Doni 

mulai suka mengkonsumsi minuman keras. Dari sinilah kebiasaan 

buruknya yang dulu mulai kambuh. Jerih payahnya seharian sebagai 

sopir kadang habis hanya untuk mabuk, bahkan uang hasil kerjanya 

menjadi TKI yang dikirim oleh Jeni tiap 3 bulan sekali tidak dipakai 

untuk keperluan keluarga, tapi kadang habis dipakai untuk mabuk dan 

bersenang-senang.18 

Bulan Juli 1995, Jeni pulang dari Malaysia dan selang beberapa 

hari dari kepulangannya, kehidupan rumah tangga mereka diwarnai 

dengan pertengkaran. Kebiasaan Doni mabuk membuat kondisi rumah 

tangganya menjadi berubah. Tidak jarang Doni pulang kerja dalam 

keadaan mabuk, hal tersebut membuat Jeni merasa tidak nyaman. 

Sebagai kepala rumah tangga, Doni  tidak pernah mencukupi 

kebutuhan keluarganya baik lahir maupun batin. Kelakuan Doni yang 

suka marah-marah tidak jelas, membuat keadaan rumah tangganya 

semakin tidak harmonis. Sebagai seorang istri, Jeni tetap masih sabar 

dan berusaha untuk menasihati dan menyadarkan suaminya supaya 

bisa kembali menata rumah tangganya. 

Merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan keadaan 

rumah tangganya yang semakin kacau, akhirnya Jeni mengajukan 

gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Purbalingga. Di dalam 

persidangan Doni mengakui semua perbuatannya tetapi tetap 

                                                

18 Ibid. 
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bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan alasan 

masih mencintai Jeni dan dia berjanji tidak akan melakukan 

perbuatannya kembali. Pihak Pengadilan Agama setelah melalui 

beberapa tahap dalam persidangan berhasil mendamaikan pasangan 

ini. Dengan berbagai macam pertimbangan Jeni bersedia untuk 

membangun kembali rumah tangganya. 

2. Kehidupan Rumah Tangga Setelah Permohonan Perceraian 

a.   Pasangan Suryo dan Sari ( nama samaran) 

Rumah tangga yang utuh dan harmonis pastilah menjadi dambaan 

setiap insan. Begitu pula dengan rumah tangga yang dibangun oleh 

pasangan Suryo dan Sari. Mereka telah mengikat janji 23 tahun yang lalu. 

Ibarat sebuah jalan pastilah terdapat tikungan dan krikil-krikil tajam, hal 

ini ternyata juga dialami dalam kehidupan rumah tangga Suryo dan Sari. 

Kesibukan Suryo sebagai pengusaha toko material telah membuat istri dan 

keluarganya kurang diperhatikan. Sari yang hanya sebagai ibu rumah 

tangga tangga tanpa kegiatan dan pekerjaan di luar rumah merasa kesepian 

dengan sikap suaminya yang jarang “memperhatikannya”. Sebagai 

manusia normal, Sari jelas juga membutuhkan “sentuhan” sebagai 

kebutuhan biologisnya. Permasalahan ini terus berlanjut hingga ke 

Pengadilan Agama, namun tujuan dari misi dan visi Pengadilan Agama itu 

bukanlah menceraikan, tetapi berusaha mencari jalan keluar dari 

permasalahan dalam rumah tangga. Hal inilah yang menjadi dasar 

Pengadilan Agama untuk mendamaikan antara Suryo dan Sari. Melihat 
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iktikad baik Suryo untuk membenahi rumah tangganya kembali bersama 

Sari, pengakuan atas kesalahan serta permohonan maaf Sari kepada Suryo 

dan dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Pengadilan Agama 

berhasil menyatukan kembali keluarga ini dengan syarat keduanya benar-

benar ingin mengubah kebiasaan buruk mereka dan berjanji membina 

keluarga yang ideal sesuai dengan prinsip rumah tangga yang Islami.   

Pasca dari persidangan tersebut yang berakhir dengan perdamaian, 

keadaan rumah tangga Suryo dan Sari berangsur membaik. Semula Suryo 

disibukkan dengan usaha toko materialnya, sekarang telah banyak 

mencurahkan sebagian waktunya untuk istri dan keluarga. Begitu pula 

dengan Sari, karena telah merasa diperhatikan oleh Suryo, kelakuan 

menyimpang yang dulu dilakukannya telah sirna, hingga terciptalah 

kebahagiaan. Perhatian Suryo yang dulu sedikit sekali tercurah untuk 

rumah tangga, kini terlihat ketika setiap ada permasalahan atau ide-ide 

baru pasti dimusyawarahkan bersama anggota keluarga.19 Hal inilah yang 

menambah rasa sayang Sari pada suaminya, yang kemudian diwujudkan 

dengan memaksimalkan pelayanan kebutuhan dan pekerjaan dalam rumah 

tangga.20 Hingga skripsi ini dibuat, penyusun mengamati keadaan rumah 

tangga dari Suryo dan Sari berjalan dengan damai sejahtera, bahkan dari 

ketenangan rumah tangganya itu, kini keluarga Suryo telah ditambah satu 

amanah seorang putera. 
                                                

19 Wawancara dengan Ny. Sari pada tanggal 10 Maret 2009. 
 
20 Wawancara dengan anak Suryo dan Sari pada tanggal 13 April 2009. 
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b.   Pasangan Toro dan Rati ( nama samaran) 

Sampai tahun 2009 sekarang, atau hampir dua tahun setelah 

putusan perdamaian oleh Pengadilan Agama Purbalingga, ternyata suasana 

damai keluarga Toro dan Rati tidak berlangsung lama meskipun Toro 

sempat kembali sadar bekerja menjadi tukang ojeg. Janji untuk 

memperbaiki perbuatann buruk Toro hanya terlihat ketika dihadapan 

Majlis Hakim, karena setelah beberapa waktu menjalani kehidupan setelah 

persidangan, ternyata Toro sama saja masih pada kebiasaan buruknya 

yaitu berjudi.21 Hal tersebut membuat Rati kembali berusaha menyadarkan 

akan tanggung jawab sebagai suami sekaligus kepala dalam rumah tangga. 

Niat baik dari istrinya untuk tetap mempertahankan keharmonisan 

keluarganya malah sering berakhir dengan pertengkaran.  

Usaha Rati untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya 

tidak berhenti sampai disitu, dia kemudian minta bantuan kerabatnya 

untuk ikut menasehati suaminya agar bisa sadar dan menjalankan 

kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Usaha yang telah 

dilakukan kerabat Rati ternyata tetap tidak bisa mengubah kebiasan buruk 

suaminya, bahkan kadang sama sekali tidak ingat dan memperhatikan 

rumah tangganya. Sadar akan ketidakharmonisan karena kondisi suaminya 

yang buruk, Rati tetap bertahan dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga dengan penghasilan dari salon kecantikannya.  

                                                

21 Wawancara dengan Ny. Rati pada tanggal 30 Maret 2009. 
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Rati tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun tidak 

seperti yang dia harapkan. Alasan yang mendasar kenapa ia tetap 

mempertahankan rumah tangganya adalah karena dia memikirkan masa 

depan anak-anaknya dan berharap suatu saat suaminya mendapatkan 

petunjuk dari Allah SWT. Sifat Rati yang penyayang dan penyabar telah 

menghantarkan pada keutuhan keluarga tanpa perceraian meski keadaan 

intern rumah tangganya sering diwarnai pertengkaran. Kondisi tersebut 

sengaja dilakukan Rati karena ia yakin pengorbanannya itu suatu saat pasti 

akan dapat merubah rumah tangganya yang kacau menjadi lebih baik.22 

Sampai penelitian ini dilakukanpun, ternyata keadaan keluarga pasangan 

ini memang carut marut dan sering terdengar pertengkaran.  

c.   Pasangan Doni dan Jeni (nama samaran) 

Usaha pengadilan dalam mendamaikan kasus perceraian pasangan 

ini tidaklah sia-sia. Setelah sidang perceraian berakhir dengan perdamain, 

kehidupan pasangan inipun  kembali bangkit untuk membangun rumah 

tangga yang seutuhnya. Berkat dorongan dan nasihat dari istri dan 

keluarganya, kebiasaan Doni yang dulunya suka mabuk, foya-foya dan 

tidak memperhatikan rumah tangganya perlahan-lahan mulai ia tinggalkan. 

Sekarang dia menyadari akan perbutannya yang buruk, tugas dan tanggung 

jawab sebagai kepala rumah tangga kini mulai bisa ia penuhi. Iktikad baik 

Doni untuk memberikan yang terbaik untuk istrinya mulai muncul dengan 

kembalinya dia bekerja, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan 

                                                

22 Wawancara dengan Ny. Rati pada tanggal 30 Maret 2009. 
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rumah tangganya. Melihat perubahan positif pada suaminya, Jeni semakin 

yakin untuk bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya yang hampir 

punah dengan perceraian menjadi keluarga yang ideal sesuai dengan 

prinsip-prinsip keluarga dalam Islam. Keharmonisan dalam pasangan ini 

juga semakin terlihat dengan  terpenuhinya hak dan kewajiban satu sama 

yang lain. Sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan. 

Hingga penelitian ini dilakukan, keadaan rumah tangga Doni dan Jeni 

terlihat utuh dan bahagia.23 

3.  Proses Mediasi yang Dilakukan Pengadilan Agama Purbalingga 

Perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai arti yang sangat 

luhur, karena rahmat Allah SWT akan diberikan kepada pihak-pihak yang 

berdamai, yakni dengan adanya “damai” dapat menyelamatkan kehancuran 

rumah tangga, pembinaan anak-anak menjadi utuh kembali dan rahmat-rahmat 

lainnya akan timbul akibat dari perdamaian ini. Pengadilan Agama dalam 

memeriksa perkara (khususnya perceraian) selalu mengupayakan perdamaian 

bagi para pihak yang bersengketa, seperti yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Purbalingga.  

Apabila sengketa diakhiri dengan perdamaian sudah tentu lebih aman 

bagi para pihak karena tidak ada yang merasa menang dan merasa kalah. Lain 

halnya apabila sengketa itu diakhiri dengan putusan hakim, sudah tentu ada 

yang merasa menang dan ada yang merasa kalah. Pihak yang kalah akan 

menuduh hakimnya tidak adil dan curang, sebaliknya bagi yang menang akan 

                                                

23 Wawancara dengan Ny. Jeni pada tanggal 5 April 2009. 
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memuji sebagai hakim yang adil dan jujur, padahal mungkin saja putusannya 

diambil denga penuh kecurangan. Meskipun pada kenyataannya sengketa yang 

diakhiri dengan perdamaian juga masih ada yang kalah dan yang menang, 

umpamanya seorang suami bermaksud hendak menceraikan istrinya, 

sedangkan istrinya menolak untuk bercerai (alasan cerai terbukti). Apabila 

dalam kasus ini terjadi kesepakatan untuk damai, maka secara materiil suami 

telah dikalahkan karena kehendaknya tidak terkabul, sebaliknya pihak istrilah 

yang menang sebab keinginannya (menolak perceraian) telah terpenuhi 

melalui upaya perdamaian itu. Akan tetapi karena sepakat untuk berdamai 

secara sukarela, suami tidak merasa dikalahkan, bukan saja terhindar dari 

perasaan menang dan kalah, bahkan lebih dari itu akan lahir suatu tekad akan 

melupakan suatu peristiwa masa lalu yang menjadi sengketa, tekad akan 

menghindari perbuatan yang menjadi sengketa dan tekad akan membina 

rumah tangga yang harmonis kembali sebagaimana layaknya suami istri yang 

baik. 

Dari ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan usaha 

mendamaikan, dapat dilihat selalu membuka kesepakatan bahwa usaha 

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap kali sidang, akan tetapi tertib 

acaranya tentu diatur menurut ketentuan hukum acara persidangan yakni usaha 

perdamaian secara formal hanya dapat dilakukan pada awal sidang sebelum 

pemeriksaan pokok perkara, dan awal setiap kali sidang sebelum pemeriksaan 

pokok perkara lanjutan pada sidang-sidang berikutnya.  
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Hal di atas yang dilakukan Pengadilan Agama Purbalingga dalam 

menangani perkara perceraian. Secara formal usaha mendamaikan dilakukan 

hakim Pengadilan Agama Purbalingga di setiap awal persidangan. Oleh sebab 

itu, intensitas mediasi sangat tergantung pada berapa kali persidangan 

dilangsungkan untuk suatu kasus perceraian tertentu. Proses mediasi yang 

dilakukan hakim Pengadilan Agama Purbalingga adalah dengan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan 

perdamaian dengan jalan memberikan pandangan-pandangan, nasihat-nasihat 

dan gugahan kepada yang bersengketa. Pendekatan keagamaan atau 

pendekatan dengan melalui bahasa agama lebih nyata hasilnya daripada 

dengan cara pendekatan lainnya. Berdamai atau tidak kemudian diserahkan 

kepada pihak-pihak yang bersengketa, dengan demikian hasil perdamaian itu 

betul-betul dari hasil kesepakatan antara mereka berdua. 

Apabila usaha mendamaikan telah dilakukan seperti di atas, maka 

usaha mendamaikan yang dibebankan kepada pundak hakim telah dapat 

dinyatakan bahwa usaha mendamaikan itu telah dilakukan secara optimal dan 

telah memenuhi ketentuan  acara persidangan. Praktek perdamaian pada 

hakikatnya masih tetap terbuka lebar sebelum perkara diputus walaupun 

mungkin di luar upaya hakim apabila dikehendaki oleh para pihak yang 

berperkara. Dalam sengketa perceraian ini, Pengadilan Agama Purbalingga 

hanya menempuh usaha perdamaian secara formal. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP KEHIDUPAN SUAMI ISTRI YANG GAGAL 

BERCERAI DI DESA KARANGREJA KECAMATAN KARANGREJA 

KABUPATEN PURBALINGGA DARI TAHUN 1996-2008 

 

Pada prinsinya suatu perkawinan dapat terjalin dengan harmonis, tentram 

dan bahagia, apabila pihak-pihak yang terjalin dalam ikatan itu benar-benar 

menjalankan perkawinan itu dengan baik. Tidak menjadikannya sebagai hubungan 

yang bersifat fisik semata-mata namun menjadikannya sebagai hubungan yang 

multiaspek baik lahir maupun batin. Kehidupan rumah tangga yang sakīnah 

mawadah wa rahmah, adalah selalu yang didambakan dan sekaligus menjadi 

tujuan setiap pasangan suami istri. Oleh sebab itu keadaan mawadah wa rahmah 

perlu diciptakan dan dibangun dalam setiap rumah tangga, karena sebagai tiang 

penyangga dan kunci keberlangsungan dan kebahagiaan. 

Kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman dan tenteram berarti, 

bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasakan 

saling kasih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Setiap anggota 

keluarga wajib dan sekaligus berhak kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih 

sayang dan penuh ketentraman. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan 

kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram, 

diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis. Pada gilirannya rumah menjadi 

tempat yang aman nyaman bagi anggota keluarga, karena anggota keluarga tidak 
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lagi membutuhkan tempat atau teman yang lebih nyaman dan aman dibandingkan 

dengan yang ditemukan di rumah.  

Islam telah mengajarkan dalam hubungan perkawinan para pihak suami 

istri harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Adanya hak dan 

kewajiban ini tidak lain adalah berfungsi sebagai penggerak keberlangsungan 

perkawinan itu sendiri, sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud di dalamnya. 

Akan tetapi dikarenakan berbagai macam faktor hak dan kewajiban di dalam 

perkawinan terkadang tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini yang mengakibatkan 

hubungan perkawinan kemudian menjadi renggang, terjadinya perselisihan, saling 

menyakiti, adanya perasaan benci dan sebagainya. 

Kehidupan rumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami istri 

sebagai unsur utama. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau malah 

sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola 

interaksi antara keduanya, di samping tentunya tidak menutup kemungkinan 

adanya pengaruh lingkungan di luar rumah. Namun yang sangat dominan menjadi 

faktor penentu sebuah rumah tangga adalah bagaimana relasi antara suami istri 

berjalan, khususnya dalam hubungan antar pribadi sebagai dua manusia yang telah 

terikat perkawinan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.  

Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil 

keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin bisa disusun kembali. 

Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan terakhir yaitu perceraian, namun 

perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh 
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Nabi SAW. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan 

istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata:  

 1 ا ��� ق أ��
 ا�	� ل إ�� ا�

Perdamaian dalam hukum acara berarti suatu usaha mendekatkan 

permasalahan yang terjadi sengketa antara dua pihak yang bersengketa di muka 

hakim, sehingga bertemu dalam suatu titik persamaan antara keduanya untuk 

mengakhiri sengketa dan sebab-sebab perdamaian diantaranya adalah adanya niat 

untuk mempertahankan pernikahan, doa untuk kebaikan serta menasihati 

pasangan yang salah. Apabila sengketa diakhiri dengan kesepakatan perdamaian 

sudah tentu lebih aman bagi pasangan. suami istri terhindar dari perasaan menang 

dan kalah. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan dalam hal-hal yang 

mendatangkan kebaikan dan tidak melanggar ketentuan syari’at Islam. Islam 

mendekatkan psikologi manusia yang bersengketa dengan perasaan persaudaraan, 

sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an: 

��ن ا��ة �� ��	�ا ��� ا������  2  اّ" � ا� ً�

Perdamaian adalah perbuatan yang diperbolehkan di antara kaum 

muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan 

perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Hal ini tentunya cukup 

banyak mengilhami usaha perdamaian yang dituntut oleh Undang-undang yang 

berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yakni upaya 

                                                
1 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud,  Kitab at-Talaq, “Bab Fi Karahiyah at-Talaq” (ttp: 

Dar al-Fikr,t.t) III: 225, hadis nomor 2178, Hadis dari Ibnu Umar. 
 
2 Al-Hujurat (49): 10. 
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perdamaian yang dilakukan oleh hakim-hakin Pengadilan Agama, sehingga upaya 

perdamaian dalam perkara perceraian yang sedang  dalam pemeriksaan hakim 

Pengadilan Agama agak berbeda dengan upaya yang menekankan bahwa, 

“Apabila pada sidang yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan 

negeri dengan perantaraan hakim/ketua berusaha mengadakan suatu usaha 

perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara’.3 Usaha perdamaian yang 

dilakukan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama dapat dilakukan sepanjang 

perkara belum diputuskan, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 31 ayat 2 yang berbunyi: Selama perkara 

belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 

pemeriksaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 143 

sebagai berikut: 

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak 

2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 

pada setiap sidang pemeriksaan  

Kewajiban bagi Hakim Pengadilan Agama ini kemudian dipertegas 

dalam al-Qur’an:  

وان �0/� .-� ق ���& � ���,+�ا )� � ّ�� اه�* و)� � ّ�� اه�&� ان 

4 ا� ���& ���3 )� 1�2�ّ�ّ��ّاا
 

                                                
3 MR.R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, 1980, hlm 132. 
 
4 An-Nisā (4): 35. 
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Dengan demikian, maka sudah merupakan kewajiban hukum bagi hakim 

Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian agar selalu 

mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Apabila sengketa 

diakhiri dengan perdamaian sudah tentu lebih aman bagi para pihak karena tidak 

ada yang merasa menang dan kalah. 

Prinsip musyawarah dalam hubungan keluarga ditunjukan oleh firman 

Allah SWT: 

 5وًا5 2وا ����� � ,2وف

Dalam menyelesaikan kehidupan rumah tangga, kedua suami dan istri 

harus bermusyawarah. Hidup berumah tangga tidak selamanya mulus dan bebas 

hambatan. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah muncul saling 

berganti dalam kehidupan rumah tangga. Jalan terbaik untuk menghadapinya 

adalah mencarikan jalan keluar untuk menyelesaikannya, bukan lari dari masalah 

yang dihadapai. Dalam kondisi seperti ini pasangan harus menyelesaikan 

berdasarkan musyawarah. Dari mana pun sumber masalah yang dihadapi, 

berusaha menyelesaikannya, dan bertanggung jawab secara bersama dan 

berdasarkan musyawarah.  

Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri 

dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak 

langsung membubarkan perkawinan mereka. Jika usaha ini tidak berhasil 

dilaksanakan, maka perceraian baru bisa dapat dilaksanakan. Itupun dengan satu 

                                                
5 At }-T}alāq (65) : 6. 
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pertimbangan bahwa rumah tangga tersebut tidak ada manfaatnya untuk 

diteruskan lagi, lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut 

dilanjutkan. 

1.  Analisis terhadap pasangan Suryo dan Sari 

Suryo menggugat cerai istri karena faktor perselingkuhan, hal yang ini 

terjadi karena adanya kekecewaan istri terhadap suami yang tidak 

memperhatikan istri, relasi suami istri yang pincang yaitu meskipun suami 

memenuhi semua kebutuhan istri yang bersifat materi akan tetapi istri tidak 

mendapatkan kebahagiaan di dalamnya karena suami tidak memberikan 

kebutuhan istri yang bersifat imateri.  Perbuatan berselingkuh tanpa melalui 

perkawinan yang syah merupakan perbuatan perzinahan yang melanggar 

norma agama dan moral yang ada. Kesibukan suami inilah yang menjadi dasar 

penyebabnya, termasuk juga karena kurangnya perhatian dari suami sebagai 

dampaknya. Dimana prinsip-prinsip hubungan suami istri tidak berjalan di 

dalamnya, seperti prinsip keadilan, kemitraan, musyawarah dan demokrasi.   

Dalam kasus yang penyusun teliti menggambarkan keharmonisan 

dalam rumah tangga masih dapat tercapai meskipun kedua pasangan telah 

datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan benar-benar untuk bercerai karena 

terjadi perselisihan yang dianggap sulit untuk diperbaiki. Usaha Majlis Hakim 

dalam upaya perdamaian menghadapai kasus perceraian  membuahkan hasil. 

Pasangan ini dapat didamaikan, kedua pasangan tetap dapat hidup harmonis, 

hal ini tidak lain disebabkan karena terpenuhinya hak dan kewajiban kedua 

belah pihak setelah pasangan menyadari atas kesalahannya yang kemudian 
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dibarengi dengan perubahan positif dalam kehidupan berumah tangga. 

Pergaulan antar anggota keluarga dapat terjalin, dapat memunculkan rasa 

saling mengerti dan saling memahami serta memunculkan rasa saling mengerti 

dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Hubungan suami istri yang 

semula hanya  bersifat pemenuhan kebutuhan materi kemudian ditambah 

dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat imateri. 

2.   Analisis terhadap pasangan Toro dan Rati   

Cerai gugat yang dilakukan Rati terjadi karena dalam perjalanan 

perkawinan hak-hak Rati ternyata tidak dipenuhi oleh Toro baik sebagian 

maupun keseluruhannya. Kondisi ini kemudian sering menimbulkan 

terjadinya perselisihan dan ketegangan dalam hubungan perkawinan. 

Pengabaian suami terhadap kewajiban materiil berimbas kepada kehidupan 

istri yang tidak menentu kebutuhan diri dan keluarga tidak terpenuhi, 

sedangkan pengabaian suami terhadap kewajiban immaterial mengakibatkan 

terjadinya penderitaan batin istri. Kondisi ini menyebabkan mandulnya 

kegoncangan dan ketidakharmonisan dalam keluarga. 

Keberhasilan upaya perdamaian yang dilakukan Majlis Hakim dalam 

mendamaikan pasangan yang ingin bercerai, tidaklah selalu membawa 

perubahan dalam kehidupan rumah tangga. Pergaulan dalam rumah tangga 

dapat terjalin dengan baik apabila kedua belah pihak suami dan istri dapat 

memunculkan pengertian satu sama lain. Namun perbuatan yang dilakukan 

suami seperti halnya dalam kasus suami suka berjudi, pasangan ini tidak mau 

merubah kebiasaannya tersebut, hal ini menjadikan rumah tangganya  tepat 



 

 

82 

terjadi perselisihan. Kebiasaan judi yang dilakukan oleh suami menyebabkan 

perbuatan atau meninggalkan tanggungjawab dalam rumah tangga. Dalam 

kasus ini suami meninggalkan tanggungjawabnya terhadap istri dan anak-

anaknya karena uang yang didapatnya bukan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga tetapi dihabiskan untuk berjudi. Suami tidak 

memberi nafkah yang cukup bahkan tidak sama sekali, bahkan tidak segan-

segan untuk menjual harta yang ada di rumahnya. Suami tidak memikirkan 

kebutuhan rumah tangganya sehingga menyebabkan ketidakseimbangan 

dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.  

3.  Analisis terhadap pasangan Dono dan Jeni 

Pergaulan dalam rumah tangga dapat terjalin dengan baik apabila 

kedua belah pihak suami dapat memunculkan rasa saling mengerti dan saling 

memahami suami istri dapat memunculkan rasa saling mengerti dan saling 

memahami suami istri satu dengan yang lainnya. Namun terkadang ada 

perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya 

perselisihan dalam keluarga yang tidak dapat ditolelir dengan pengertian pihak 

yang lain seperti halnya dalam kasus suami pemabuk. Kebiasaan buruk ini 

menjadi penyebab meninggalkan tanggung jawab dalam perkawinan. Dalam 

kasus ini suami meninggalkan tanggungjawabnya terhadap istri karena uang 

yang seharusnya digunakan untuk keperluan keluarga, digunakan untuk 

mabuk. Suami tidak lagi memberikan nafkah yang cukup bahkan tidak 

memberikan sama sekali karena hasil dari pendapatannya dipergunakan untuk 

mabuk, bahkan terkadang suami tidak segan-segan untuk meminta uang 
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kepada istrinya. Hal ini berarti suami  melupakan keluarga dan kewajiban 

yang harus dilaksanakannya.  Walaupun istri telah berusaha untuk menasihati 

suami agar meninggalkan perilakunya yang tidak terpuji tersebut, suami malah 

balik memarahi istri dan menyebabkan perselisihan yang lebih besar lagi 

antara mereka.  

Pasangan ini berhasil didamaikan, kedua pasangan tetap dapat hidup 

harmonis, kebahagiaan dapat dirasakan oleh setiap pasangan. Terpenuhinya 

hak dan kewajiban kedua belah pihak setelah pasangan menyadari atas 

kesalahannya yang kemudian dibarengi dengan perubahan positif dalam 

kehidupan berumah tangga. Suami yang semula mengabaikan 

tanggungjawabnya, tidak memenuhi kebutuhan materi istri, karena uang yang 

seharusnya digunakan untuk nafkah keluarga digunakan untuk mabuk. Suami 

kemudian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nafkah keluarga. Pergaulan 

antar pasangan dapat terjalin, dapat memunculkan rasa saling mengerti dan 

saling memahami serta memunculkan rasa saling mengerti dan saling 

memahami satu dengan yang lainnya.  

Menurut penyusun dengan menselaraskan dan mengintegrasikan masalah 

hak dan kewajiban antara suami istri dengan prinsip dan tujuan perkawinan, hak 

dan kewajiban suami istri harus berimbang. Sebab dalam prinsip ditetapkan 

bahwa suami dan istri seharusnya bermusyawarah dan demokrasi dalam 

menuntaskan masalah-masalah kehidupan rumah tangga, bahwa suami dan istri 

adalah pasangan yang bersifat patnersip, yang berarti saling tolong, saling 

kerjasama, dan saling membutuhkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kehidupan rumah tangga setelah gagalnya perceraian di Desa Karangreja, 

Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga setelah penyusun analisis 

ternyata kehidupan rumah tangganya ada yang tetap harmonis dan tidak 

harmonis. Harmonis karena pasangan menyadari atas perbuatannya yang 

kemudian dibarengi dengan perubahan sikap, sehingga hak dan kewajiban 

dapat terlaksana serta pola hubungan yang semula bersifat materi semata 

sekarang telah dapat terpenuhi semuanya, baik materi maupun non materi. 

Sedangkan rumah tangga yang tidak harmonis disebabkan salah satu 

pasangan tidak mau berubah, tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan 

rumah tangga karena uangnya digunakan untuk berjudi.  

2. Kehidupan pasangan rumah tangga yang gagal bercerai di Desa 

Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga adalah sesuai 

dengan syari’at Islam. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang 

sangat kuat atau mīs\āqan galīz�ā yang dilakukan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakan ibadah. Berdasarkan hadis\, perceraian merupakan 

sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Islam tidak membuka lebar-

lebar pintu perceraian, tetapi ingin lebih mempertahankan ikatan 



 

 

85 

perkawinan dengan memberikan garis-garis pedoman mengatasi 

kegoncangan yang terjadi agar sedapat mungkin menghindari perceraian. 

 
B. Saran-saran 
 

1. Diharapkan bagi para pasangan suami istri agar tidak terburu-buru dalam 

mengambil keputusan ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. 

Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu manfaat dan madharatnya. Jika 

hubungan suami istri masih bisa dipertahankan maka jangan melangkah 

pada perceraian.  

2. Kepada pasangan suami istri apabila akan mengajukan permohonan 

perceraian agar lebih memikirkan masa depan keluarga dan anak-anaknya, 

bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi. 

3. Kepada Pengadilan Agama supaya lebih berperan aktif dalam proses 

perdamaian dalam perkara perceraian dan lebih memperhatikan faktor-

faktor yang berpengaruh bagi keberhasilan proses perdamaian, karena 

perdamaian sangat dianjurkan dalam syari’at Islam. 

Demikian hasil pembahasan dari skripsi ini, penyusun menyadari 

bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunan, oleh karena 

itu dengan besar hati penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari 

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat 

memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 
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 I 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

I. DAFTAR TERJEMAH 

 

No Hlm FN TERJEMAHAN 
   BAB I 
1 1 1 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. 

2 3 8 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

3 6 12 Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat 

4 17 24 
Kalian berhak atas diri mereka (para istri) agar mereka 
tidak memberikan ranjang kalian kepada seseorang yang 
kalian benci. 

 
  

 

   
BAB II 

5 32 11 
Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut 

6 32 12 Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan 

7 32 14 Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 
para ibu dengan cara ma'ruf. 

8 34 18 
Kalian berhak atas diri mereka (para istri) agar mereka 
tidak memberikan ranjang kalian kepada seseorang yang 
kalian benci. 

9 34 19 

Maukah kamu saya beritahu tentang simpanan seorang 
laki-laki yang paling baik, yakni wanita salehah yang 
ketika dipandang menyenangkan, ketika diperintah ia 
menaatinya dan ketika ditinggalkan dia bisa menjaga 
dirinya dan harta suaminya. 

10 34 20 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. 

11 38 25 Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka 

12 39 26 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan 
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13 40 30 
sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara 
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan 
bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapat 
rahmat. 

14 40 31 
dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut 

15 42 33 mereka itu adalah pakaian bagimu dan pakaian bagi 
mereka 

16 43 36 sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan. 

17 44 38 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka 
nasihatilah merekadan pisahkanlah diri di tempat tidur 
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 
mentaatimu janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
mnyusahkannya. 

18 44 39 

dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap 
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi 
keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya  
dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka ) walaupun 
manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul 
dengan isterimu secara baik dan memelihara dirinya (dari 
nusyus dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

19 45 41 

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua orang akam terebut bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. 

   
 

   
BAB IV 

20 77 1 Hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah 
perceraian 

21 77 2 Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudara 

22 78 4 

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua orang akam terebut bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. 

23 79 6 Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu 
dengan baik 
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III. PEDOMAN WAWANCARA 

 
Tokoh masyarakat 

1. Bagaimana kondisi keberagamaan masyarakat Desa Karangreja? 

2. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Desa Karangreja? 

3. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangreja? 

4. Apakah di Desa Karangreja terdapat keluarga yang bermasalah? 

5. Apakah anda pernah dimintai pertimbangan oleh keluarga yang akan 

bercerai? 

Suami-istri 

1. Kapan dan pada usia berapa bapak/ibu menikah? 

2. Atas dasar apa bapak/ibu melangsungkan pernikahan ? 

a. dijodohkan 

b. terpaksa 

c.  suka sama suka 

3. Bagaimana kehidupan rumah tangga pada awal pernikahan? 

4. Apakah hak dan kewajiban antara suami/isteri dapat terpenuhi dengan baik? 

5. Apa penghasilan suami dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga? 

6. Apakah istri ikut membantu dalam mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga? 

7. Bagaimana suami/istri menjalankan perannya dalam rumah tangga? 

8. Apakah dalam kehidupan sehari-hari terjadi perselisihan pendapat? 

9. Apakah setiap ada masalah selalu dimusyawarahkan bersama? 

10. Sejak kapan bapak/ibu merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangga? 
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11. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya percekcokan? 

12. Darimana bapak/ibu kalau suami/istri selingkuh, suka judi, pemabuk? 

a. suami/istri 

b.anak-anak 

c. orang lain 

13. Apa yang mendorong bapak/ibu mengajukan permohonan cerai? 

14. Siapa yang mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama? 

15. Bagaimana hasil dari persidangan? 

16. Apakah bapak/ibu menerima hasil persidangan itu dengan tulus? 

17. Apa motivasi bapak/ibu untuk kembali membangun rumah tangga yang 

sudah sempat berantakan? 

18. Apakah ada perubahan positif yang signifikan dalam rumah tangga anda? 

19. Apa harapan anda sekarang? 

Anak 

1. Kapan anda tahu orang tua anda sering bertengkar? 

2. Apakah anda tahu penyebab pertengkaran bapak dan ibu? 

3. Apakah anda juga sering diajak musyawarah ketika ada masalah? 

4. Bagaimana sikap anda ketika tahu orangtua anda akan bercerai? 

5. Bagaimana perasaan anda mengetahui bahwa  orang tua tidak jadi bercerai? 

6. Apakah anda melihat perubahan positif pada kondisi keluarga anda? 

7. Apa harapan anda sekarang? 
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Tetangga 

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga … sebelum mengajukan permohonan 

cerai? 

2. Bagaimana kehidupan rumah tangga … sesudah mengajukan permohonan 

cerai? 

3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya percekcokan? 

4. Faktor apa saja yang menyebabkan salah satu pasangan suami istri 

mengajukan permohonan cerai 

5. Apakan anda pernah dimintai pertimbangan oleh pasangan yang cekcok? 

6. Apa saran anda terhadap orang yang meminta pertimbangan terhadap anda 

mengenai percekcokan? 
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