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ABSTRAK 
 

Kehidupan rumah tangga adalah dalam kontek beribadah kepada Allah, 
seorang laki-laki dan seorang perempuan disatukan dalam ikatan suci perkawinan 
dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawwaddah wa rahmah. Untuk 
mencapai cita-cita tersebut maka suami dan istri harus berusaha saling 
menyayangi, melengkapi dan bekerjasama dengan tujuan semata-mata untuk 
mencapai rido Allah saja. Masing-masing harus tahu dan memahami hak dan 
kewajiban masing-masing, sebab apabila suami atau isteri tidak memahami maka 
yang terjadi adalah pertengkaran, percekcokan dan tidak mustahil kekerasan 
dalam rumah tangga akan terjadi yang ujung-ujungnya sampai pada perceraian.  

Terkait dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah 
tangga dilain pihak banyak masyarakat pada umumnya kurang memahami tentang 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Istri sebagai korban sendiri juga banyak 
yang tidak mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga, apa yang harus 
dilakukan, bagaimana proses penyelesaiannya secara hukum. 

Permohonan gugatan cerai karena alasan kekerasan dalam rumah tangga 
yang diajukan ke Pengadilan Agama banyak terjadi, hal ini harus menjadi 
perhatian serius dari para aparat penegak hukum yang ada dalam lingkungan 
peradilan agama, para hakim harus berani menguak apa sebenarnya yang terjadi 
dalam rumah tangga tersebut. Karena hal itu nanti akan mempengaruhi dari 
putusan yang akan diberikan nanti, jangan sampai keputusan dirasa kurang adil 
oleh salah satu pihak nantinya. 

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yaitu 
pendekatan yang didasarkan pada doktrin hukum yang sudah ada. Pendekatan 
yuridis dimaksudkan untuk memahami sekaligus mengkritisi pertimbangan hakim 
mengenai permohonan cerai karena alasan kekerasan dalam rumah tangga. 
Sedang pendekatan normative digunakan untuk memahami dan mengkritisi 
pendapat serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terkait cerai gugat 
karena alasan kekerasan dalam rumah tangga. 

Hasil dari penelitian ini adalah putusan hakim mengabulkan permohonan 
gugatan cerai atas dasar kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan telah 
menyakiti badan istri sesuai sighot takliq talak tetapi kenyataan sebenarnya adalah 
pihak tergugat baru sebatas mengeluarkan kata-kata ancaman belum sampai pada 
tindakan kekerasan jasmani, hal ini kalau ditinjau dari hukum positif memang bisa 
dibenarkan karena sesuai dengan UU no. 23 tentang PKDRT, tetapi kalau ditinjau 
dari hukum islam hal ini belum dapat dibenarkan karena baru sebatas ucapan 
belum sampai pada tindakan nyata kekerasan. Berdasarkan bukti dan keterangan 
saksi bila diambil kesimpulan bahwa sikap tergugat yang mempunyai sikap 
kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Maka 
putusan hakim lebih tepat cenderung pada ketidak bertanggung jawaban tergugat 
dari pada kekerasan dalam rumah tangga. 
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MOTTO 
 

 
 
 
 

 Belajar dan bekerja adalah ibadah 

 Sabar, do’a dan ikhtiar jangan dilupakan 

 Dunia jangan ketinggalan akhirat jangan kelewatan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penyusunan transliterasi arab-latin dalam penelitian ini menggunakan 

transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan R.I.  Nomor: 158/1987  dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22  

Januari 1988. 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - ba’ b ب

 - ta’ t ت

 tsa s s (dengan titik diatas) ث

 - jim j ج

 ha’ h h (dengan titik di bawah) ح

 - kha’ kh خ

 - dal d د

 dzal z z (dengan titik diatas) ذ

 - ra’ r ر

 - zai z ز

 - sin s س

 - syin sy ش

 shad s s (dengan titik di bawah) ص

 dad d d (dengan titik di bawah) ض

 ta’ t t (dengan titik di bawah) ط

 za z z (dengan titik di bawah) ظ

  ain ‘ koma terbalik‘ ع

 - gain g غ

 - fa’ f ف

 - qaf q ق

 - kaf k ك



 x 

 - lam l ل

 - mim m م

 - nun n ن

 - wawu w و

 - ha’ h ه

 - lam alif la ال

  ء
  
 

hamzah ‘ apostrop (tetapi tidak 
dilambangkan apabila 
terletak diawal kata) 

 - ya’ y ي

 

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal 

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.  

 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya barupa tanda atau harakat,  

transliterasinya sebagai berikut:  

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...َ... fathah a a 

....ِ.. kasrah i i 

....ُ.. dlammah u u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara  

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:  

 

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama 

ي.َ..    fathah dan ya’ ai a dan i 

و..َ..     kasrah dan wau iu a dan u 



 xi 

 

Contoh: 

 Husain :  حسين

لحو   : haul 

 

3. Maddah (panjang) 

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya  

berupa huruf dan tanda:  

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ا.َ..  fathah dan alif â a dengan caping di atas 

ي.ِ.  kasrah dan ya’ î i dengan caping di atas 

و.ُ..  dlammah dan wau û u dengan caping di atas 

 

4. Ta’ Marbuthah 

Tranliterasi untuk ta’marbutah ada tiga: 

a. Ta marbuthah yang dimatikan atau berharakat sukun ditransliterasikan 

dengan /h/. 

Contoh: 

 Fâtimah :  فاطمة

b. Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, tranliterasinya adalah (t). 

c. Jika kata yang berakhir dengan ta’ marbuthah dan diikuti oleh kata yang 

bersandang /al/, maka kedua kata ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh: 

 Makkah al-Mukarramah :  لمآرمةا مكة  

 

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan  
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sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu.  

Contoh: 

  rabbana :   ربنا

لنز    : nazzala 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang “ لا ” dilambangkan dengan “al”, baik yang diikuti dengan huruf 

syamsiyah maupun yang diikuti huruf qamariyah. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).  

Contoh: 

لشمسا   : al-Syams 

لحآمةا   : al-Hikmah 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

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

Esa.1 

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang 

bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini 

dapat terwujud jika suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan 

kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. 

Kewajiban antara suami dan isteri harus dimaknai secara timbal balik yang 

artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan sebaliknya 

yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak dari pada suami.2 

Keluarga harmonis dan tenteram tidak akan terwujud jika terjadi 

kelalaian atau kesengajaan baik dari pihak suami maupun isteri, dengan tidak 

menunaikan kewajiban ini akan berakibat terlantarnya salah satu pihak atau 

keduanya. Suami isteri harus saling bertanggung jawab untuk saling 

memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga harmonis dan 

tentram.3  

                                                 
1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1. 
2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan, cet. Ke-2 

(Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 96. 
3 Muhammad Thalib, 20 Rrahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri,cet. Ke-1 (Bandung: 

Irsyad Baitus Salam, 2001) hlm. 46. 
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Kehidupan rumah tangga bertujuan menuju ridho Allah Swt. Suami 

dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah 

tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah SWT berfirman: 

βθΖΒσϑ9#ρ M ≈ΨΒσϑ9#ρ ΝγÒè/ ™$Š9ρ&  Ùè/ 4 

Allah SWT berfirman: 

$γƒ'̄≈ƒ ⎯ƒ%! $# (#θΨΒ#u™ ω ≅t† Ν39 β& (#θO? ™!$¡Ψ9$# $δ. ( ωρ ⎯δθ=Òè? 

(#θ7δ‹G9 Ùè7/ !$Β ⎯δθϑF?#™ ω) β& ⎦⎫?ù'ƒ π±s≈/ πΨ6Β 4 ⎯δρ°$ãρ  

∃ρ÷èϑ ø9$/ 4
5  

Ayat di atas merupakan seruan kepada para suami agar mereka 

mempergauli isteri-isteri mereka secara ma’ruf. Menurut at-Tabari, ma’ruf 

adalah menunaikan hak-hak mereka.  Beberapa mufassir menyatakan bahwa 

ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan 

dan perbuatan.  Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika 

ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, 

suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa 

jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.6 

Salah satu masalah yang terjadi adalah masih berkembangnya budaya 

kekerasan yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga (KDRT) kebanyakan 

dilakukan oleh suami (laki-laki) dan sebagai korbannya istri (perempuan). 

Allah SWT berfirman : 

                                                 
4 At-Taubah (9) : 71 
5 An-Nisa (4) : 19 
6 Farid Ma’ruf. 2007. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

(http// baitijannati. word press.com/, diakses 11 januari 2008) 
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Α%`9$# χθΒ≡θ% ’?ã ™!$¡Ψ9$# $ϑ/ ≅Òù ! $# ΟγÒè/ 4’?ã Ùè/ !$ϑ/ρ 

(#θ)Ρ& ⎯Β Νγ9≡θΒ& 4 M≈s=≈Á9$$ù M≈GΖ≈% M≈à≈m =‹ó=9 $ϑ/ ám ! $# 4 

©L≈9$#ρ βθù$ƒB ∅δ—θ±Σ ∅δθàèù ⎯δρf ÷δ $#ρ ’û ì_$Òϑ ø9# ⎯δθ/ôÑ$#ρ 

( ÷β*ù Ν6Ζ ÷èÛ& ξù #θó7? ⎯κ=ã ξ‹6™ 3 β) ! $# χ%. $Š=ã #62   7 

Dalam surat An-Nisaa ayat 34 di atas, Alloh menjelaskan tentang 

kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga dan juga menjelaskan tentang 

kewajiban istri untuk mentaati suami. Jika ternyata dalam realita terjadi nusuz 

dari pihak istri terhadap suami dengan tidak mengindahkan kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhinya, maka Islam mengajarkan langka-langkah 

yang harus dilakukan oleh suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan istri 

kembali ke jalan yang benar. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Pertama: Hendaklah sang suami menasehati istrinya dengan sebaik-baiknya, 

seraya mengingatkannya akan kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankannya 

serta mengingatkan bahwa Alloh SWT menjanjikan pahala yang besar jika ia 

mampu menunaikannya dan siksaan yang sangat pedih jika ia melanggarnya. 

Kedua: Memisahkan istri dari tempat tidurnya atau membelakanginya ketika 

tidur, sebagai sebuah pelajaran dari suami. Biasanya seorang istri akan merasa 

tersiksa jika suami memperlakukan demikian karena seakan-akan suami sudah 

tidak memperhatikannya lagi. 

                                                 
7An-Nisa (4) : 34 
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Ketiga: Ini adalah langkah yang terakhir, jika langkah pertama dan kedua 

sudah tidak mempan lagi untuk menyadarkan istri. Suami boleh memukul 

istrinya dengan maksud untuk menyadarkan istri akan kewajiban-

kewajibannya. Dengan syarat hal tersebut tidak dilakukan dengan penuh 

amarah dan kebencian, namun didasari kecintaan suami untuk menyadarkan si 

istri. 

Langkah ketiga inilah yang sering dijadikan alasan untuk memojokkan 

ajaran Islam. Padahal kalau kita merujuk ayat di atas, langkah tersebut 

merupakan langkah terakhir yang boleh dilakukan oleh si suami jika kedua 

langkah sebelumnya belum juga dapat menyadarkan istrinya. Jika suami 

langsung melakukan pemukulan terhadap istrinya tanpa sebelumnya 

melakukan proses penyadaran istri dengan menasehatinya dan menjauhkannya 

dari tempat tidur, maka sang suami telah melakukan suatu kedzoliman. 

Tentunya hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. 

Kata dorb dalam Surat An-Nisa ayat 34 tidak bisa dijadikan rujukan 

dan diterjemahkan secara harfiah dengan memukul, tapi harus diterjemahkan 

sesuai dengan penjelasan ayat dan hadis secara komprehensif sesuai norma 

syariah. Karena dalam persepsi Islam, maksud dari institusi perkawinan dalam 

bentuk rumah tangga sangatlah mulia. Selain mengikuti Sunah Nabi dan 

mengembangbiakkan keturunan, juga untuk membina keluarga sakinah, 

mawaddah, rahmah, mahabbah, dan harmonis. Maka dari itu, menghina, 
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menganiaya atau memukul istri bukan hanya kontraproduktif dengan tujuan 

perkawinan, tapi juga melanggar prinsip dasar HAM. 8 

Kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (jarimah). 

Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori 

kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-

qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara’, bukan yang lain. Sehingga apa 

yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan 

pada hukum syara’.9 

 Keluarga yang bahagia akan terbentuk jika tidak terjadi kegoncangan-

kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran sehingga keluarga itu berjalan 

dengan tenang tanpa goncangan yang berarti. Namun, pada kenyataannya 

dalam menjalani bahtera rumah tangga terdapat berbagai masalah yang 

mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri, yang dapat berujung pada 

perceraian.  

Nabi telah bersabda:  

 

 ابغض الحالا للى اهللا الطالق  10 

 Adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri di dalam 

                                                 
8 Sofjan .S. Siregar. 2007.Dosen Islamic University Of Europe Rotterdam, Ketua ICMI 

Orwil Eropa: Fikih Mawaddah.(http//www.mui.or.id)  akses 11 januari 2008. 
9 Farid Ma’ruf. 2007. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

(http// baitijannati. word press.com/, diakses 11 januari 2008) 
10Abi Dawud: Sunan Abi  Dawud. (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1994). 111: 255.  
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lingkup rumah tangga akan memiliki dampak yang sangat besar baik itu 

secara fisik maupun psikis. Secara fisik akan tampak pada tubuh isteri dalam 

bentuk perlukaan, perlukaan, pukulan, sudutan rokok dan lain-lain yang nanti 

bisa dikenali dengan visum dokter. Bekas luka yang tidak dapat hilang 

(permanen), tidak hanya menunjukkan terjadinya kekerasan secara fisik tetapi 

yang berdampak secara psikis. Sedangkan dalam bentuk psikis penderitaan 

yang dialami isteri adalah ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak bergairah dan/atau penderitaan psikis 

berat pada seseorang, dan lain-lain. Penderitaan dalam bentuk psikis sangat 

sulit untuk diadakan pembuktian karena berkaitan dengan emosi seseorang 

berbeda dengan kekerasan bentuk fisik yang mudah dibuktikan karena adanya 

bekas luka yang dikenali. Maka Pengadilan Agama adalah lembaga yang 

berwenang menangani perceraian bagi orang islam, apabila perceraian yang 

disebabkan kekerasan dalam lingkup rumah tangga apakah dasar hukum dan 

pertimbangan Pengadilan agama dalam menyelesaiakan persoalan ini . Karena 

tindakan kekerasan adalah masuk dalam tindak perkara pidana dan itu adalah 

kewenangan dari Pengadilan Negeri dan perceraian karena alasan kekerasan 

dalam rumah tangga juga sangat banyak terjadi di Pengadilan Agama. 

B. Pokok Masalah  

 Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan dalam latar 

belakang masalah, terdapat dua pokok masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan 

perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga. 
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2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perceraian karena alasan   

kekerasan dalam rumah tangga.  

C. Tujuan dan kegunaan 

 1. Tujuan  

Menjelaskan bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

memutuskan gugatan perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah 

tangga di Pengadilan Agama.  

 2. Kegunaan 

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran kepada para hakim dalam memutus perkara 

gugatan cerai karena kekerasan dalam rumah tangga dengan 

memperhatikan hak-hak termohon. 

b. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah upaya 

pemikiran hukum islam bagi setiap insan islami dan masyarakat luas 

terutama terkait cerai gugat. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, 

diantaranya penelitian: 

Hisako Nakamura dalam bukunya Perceraian Orang Jawa, Alih bahasa 

Zaini Ahmad Noen mengatakan,….”akan tetapi apabila perundingan untuk 

mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga dirasakan bahwa 

kehidupan diantara mereka sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan kembali 
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maka Allah tidak memaksa kedua belah pihak untuk tetap bertahan dalam 

suatu perkawinan yang kacau sehingga Allah membuka pintu darurat untuk 

menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga tersebut melalui perceraian.”11 

Elli N. Hasbianto dalam artikelnya,….”Kekerasan Dalam Keluarga: 

Sebuah kejahatan yang tersembunyi….” Yang kemudian diedit oleh Syafiq 

Hasyim dalam buku, Menakar Harga Perempuan.12 Membahas tentang sebab-

sebab mengapa kekerasan bisa terjadi, batas dan bentuk kekerasan, mitos-

mitos yang ada dibalik kekerasan, fakta dan dampak yang ditimbulkan akibat 

kekerasan. Pandangan Elli kekerasan merupakan masalah yang serius yang 

kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena ruang lingkup yang 

tertutup dan terjadi dalam lembaga legal perkawinan. 

Ruzi haryadi dalam skripsinya yang berjudul, Kekerasan Terhadap Istri 

dan Implikasinya terhadap Perceraian (Studi kasus Kekerasan Terhadap Istri 

Yang Ditangani Rifka Annisa, WWC tahun 1998-1999). Skripsi ini membahas 

fenomena yang terjadi di mayarakat mengapa kekerasan bisa terjadi dengan 

melalui hasil penelitiannya di Rifka Annisa, dan sejauhmana kekerasan 

menimbulkan implikasi terhadap perkawinan dengan berakhir pada 

perceraian.13 

Nurul Heni Idrus dalam artikelnya, Marital Rape: kekerasan Seks 

dalam perkawinan. Menurut Nurul kekerasan yang terjadi dalam area 

                                                 
11 Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, Alih bahasa Zaini Ahmad Noen, 

(Yogyakarta, Gajah Mada University, 1991), hlm. 31-32. 
12 Elli N. Hasbianto, “Kekerasan Dalam Keluarga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi” 

dalam Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan Cet. II (Bandung: Mizan, 1999). 
13 Ruzi Haryadi, Kekerasan Terhadap Istri dan Implikasinya terhadap Perceraian (Studi 

kasus Kekerasan Terhadap Istri Yang Ditangani Rifka Annisa, WWC tahun 1998-1999). Skripsi 
Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan 2002. 
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perkawinan adalah tindakan yang tidak patut dan sudah melanggar hak asasi 

manusia, dari sini Nurul mengingatkan adanya penanaman nilai kasih sayang 

dari kedua belah pihak dan bukan perkawinan sebagai formalitas saja.14 

Muh Amin Nur Fuadi 1998 dalam skripsinya yang berjudul,” 

Penganiayaan Sebagai Alasan Perceraian (Study Putusan Pengadilan Agama 

Wonosari Putusan no; 506/Pdt.G/1996/PA.Wns). Dalam skripsi Muh Amin ini 

mengungkapkan penganiayaan yang dialami oleh beberapa orang istri di 

kabupaten wonosari yang kemudian dijadikan alasan sebagai gugatan 

perceraian.15  

Sally Foreman dan Rusdi Dallos dalam buku, Domestic 

Violence,mendefinisikan tentang sebab, tipe-tipe kekerasan sampai akibat 

yang ditimbulkan. Disini Rudi dan Sally mengulas tentang kekerasan yang 

terjadi dalam ligkup domestik juga pengklasifikasian terhadap kekerasan dan 

analisisnya.16 

Farcha Ciciek dalam bukunya, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam 

Keluarga: Belajar dari Kehidupan Rosul, disini  Farcha memberitahu suatu 

resep tentang bagaimana menangani agar kekerasan dalam rumah tangga dapat 

diatasi dengan bercermin dari kehidupan rosul dalam membina keluarga 

sakinah.17 

                                                 
14 Nurul Heni Idrus, Marital Rape: kekerasan Seks dalam perkawinan, Pusat Penelitian 

Kependudukan Universitas Gajah mada. (Yogyakarta, 1999). 
15 Muh Amin Nur Fuadi,Penganiayaan Sebagai Alasan Perceraian, Skripsi Fak. Syari’ah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan 1998. 
16 Sally Foreman dan Rudi Dallos, Domestic Violence dan Rudi Dallos dalam Eugene 

(ed), Social Problem And The Family,( London: The Open University, 1993) 
17 Farcha Ciciek,Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Keluarga: Belajar dari Kehidupan 

Rosul, Cet I (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999) 
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M. Rois dalam skripsinya yang berjudul, Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak-hak Korban Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam dan 

Hukum Pidana Positif. Penekanan pada perlindungan hak korban terhadap 

kejahatan kekerasan dengan membandingkan titik persamaan dan perbedaan 

hukum islam dan hukum positif.18 

Haris Alwani 2005 dalam skripsinya yang berjudul, Kekerasan 

Terhadap Istri Tinjauan Hukum Islam dan Positif. Dalam skripsi Haris Alwani 

ini menemukan baik hukum islam maupun hukum positif sama-sama tidak 

membenarkan adanya kekerasan terhadap istri dalam bentuk apapun baik fisik, 

psikologis, seksual, ekonomi, maupun sosial.19 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun pada Pengadilan 

Agama Klaten diperoleh data menyebutkan bahwa selama tahun 2005-2007 

terdapat 69 kasus perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga.20 

Dari sekian banyak penelitian yang diuraikan diatas telah memberikan 

sumbangan dan informasi yang sangat berharga bagi penyusun dan pembaca 

pada umumnya tentang perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah 

tangga di Kabupaten Klaten. Dan bila melihat dari sekian banyak study 

tentang perceraian dan  kekerasan dalam rumah tangga tersebut, menjadikan 

penulis untuk berusaha melihat perceraian dengan alasan kekerasan dalam 

                                                 
18 M. Rois, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Kekerasan Menurut Hukum 

Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, Skripsi  Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 
tidak dipublikasikan 2000. 

19  Haris Alwani,” Kekerasan terhadap istri Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum positif’, 
Skripsi Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan 2005. 

20 Laporan tahunan Pengadilan Agama Klaten. 



 11

rumah tangga beserta akibat hukum yang ditimbulkannya di Pengadilan 

Agama Kabupaten Klaten. 

E. Kerangka Teoretik 

 Tujuan dan maksud dari institusi perkawinan dalam bentuk rumah 

tangga sangatlah mulia. Selain mengikuti Sunah Nabi dan 

mengembangbiakkan keturunan, juga untuk membina keluarga sakinah, 

mawadah wa rahmah mahabbah, dan harmonis. 

 Kewajiban antara suami dan istri harus dimaknai secara timbal balik 

yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan 

sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak daripada suami. 

Suami isteri harus saling bertanggung jawab untuk saling memenuhi 

kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan 

tentram.  

 Keluarga yang harmonis dan tentram tidak akan terwujud jika terjadi 

kelalaian atau kesengajaan baik dari pihak suami maupun isteri, dengan tidak 

menunaikan kewajibannya ini berarti akan berakibat terlantarnya hak salah 

satu pihak atau keduanya. Keluarga yang bahagia akan terbentuk jika tidak 

terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran sehingga 

keluarga itu berjalan dengan tenang tanpa goncangan yang berarti. Namun, 

pada kenyataannya dalam menjalani bahtera rumah tangga terdapat berbagai 

masalah yang mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri, yang dapat 

berujung pada perceraian. Banyak sekali hadis Nabi yang melarang untuk 
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memukul istri  tetapi dibawah ini kami cantumkan beberapa hadis nabi yang 

berkaitan dengan hubungan suami istri:  

Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan;“Ingatlah aku 

wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena 

mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal kalian 

tidak berhak atas mereka, kecuali berbuat baik itu”.  

Dalam riwayat lain Rosululloh bersabda;” Kamu berhak menggauli istrimu 

bagaimanapun cara yang kamu suka, kamu harus memberi makan dari yang 

kamu makan, memberinya pakaian seperti yang kamu pakai, jangan 

mencemooh muka istri dan jangan memukulnya.”( Sunan Abu Dawud,Ibn al-

Atsir, Jami’ al-Ushul, Juz VII hlm. 329) 

Yang lebih jelas lagi dalam riwayat Bukhari, Muslim dan at-Turmudzi 

disebutkan: “Janganlah  sekali-kali seseorang diantara kamu memukul 

istrinya, layaknya seorang hamba saja, padahal di penghujung hari, ia 

mungkin akan menggaulinya.” (Shahih Bukhari no. hadis: 4805). 

Maka dari itu, menghina, menganiaya atau memukul istri bukan hanya 

kontraproduktif dengan tujuan perkawinan, tapi juga melanggar prinsip dasar 

HAM. 21 

 Tindak kekerasan terhadap perempuan terus meningkat secara 

konsisten dari tahun ketahun. Selama 2004 kekerasan terhadap perempuan 

meningkat hampir 100%, yaitu menjadi 14020 kasus dibanding tahun 

                                                 
21 Sofjan .S. Siregar. 2007.Dosen Islamic University Of Europe Rotterdam, Ketua ICMI 

Orwil Eropa: Fikih Mawaddah.(http//www.mui.or.id)  akses 11 januari 2008. 
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sebelumnya yang hanya 7787 kasus. Ketua Komnas perempuan Kamala 

Chandrakirana mengungkapkan hal itu pada laporan tahunan kekerasan 

terhadap perempuan (KTP) sepanjang 2004 di jakarta.22 

 Di dalam Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa 

putusnya perkawinan dapat terjadi karena:  

1. Kematian 

2. Perceraian 

3. Keputusan Pengadilan23 

Isteri  tidak boleh seenaknya sendiri minta cerai kepada suaminya 

dengan alasan sudah bosan hidup dengan suami atau isteri sudah tidak suka 

lagi dengan suaminya. Isteri yang memintai cerai kepada suaminya tanpa 

adanya suatu alasan yang jelas dan benar maka hal itu tidak diperbolehkan 

bahkan diharamkan baginya bau surga. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Kemudian ayat (2) pasal tersebut menentukan bahwa untuk melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat 

hidup rukun sebagai suami isteri.  

 

 
                                                 

22 Siswono, Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat 100 % ,( www. mediaindo. co. 
id/. Akses 31 oktober 2007).  

23 Undang-undang Perkawinan, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm. 15. 



 14

F. Metode Penelitian 

Untuk lebih mempermudah dan memperlancar proses penelitian karya 

ilmiah ini, maka perlu adanya suatu metode-metode tertentu. Karena pada 

dasarnya dengan menggunakan metode ini diharapkan nantinya akan 

menghasilkan hasil yang lebih memuaskan.24Metode penelitian adalah cara 

atau strategi yang menyeluruh untuk menemukan / memperoleh data yang di 

perlukan. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research)25 

yaitu penelitian yang di dalam memperoleh bahan-bahan penelitian 

melalui hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara hakim dan 

dokumentasi terhadap berkas-berkas perkara di Pengadilan Agama Klaten. 

2. Lokasi Penelitian 

  Lokasi yang penyusun pilih untuk melakukan penelitian adalah 

Pengadilan Agama Klaten. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus 

kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten. Penyusun 

mengambil satu putusan Perkara gugatan cerai karena alasan kekerasan 

dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Klaten. Alasan penyusun 

mengambil satu perkara dimaksudkan untuk mempermudah penulusuran 

data dan mendapatkan kesimpulan yang mutakhir mengenai cerai gugat.  

 

                                                 
24 Anton Bekker, Metode Penelitian (Yogyakarta:Kanisius, 1992) hlm. 10. 
25 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, ( Bandung: Rosdakarya, 

2004), hlm. 26 
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3. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu setelah data 

terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai pendapat hakim 

tentang permohonan cerai gugat karena alasan kekerasan dalam rumah 

tangga dan penerapannya dalam pembebanan nafkah istri. 

4. Sumber Data 

 Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah darimana 

data dapat diperoleh.26 Adapun sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini nanti adalah:   

a. Data Primer 

Sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian. Data ini 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan para hakim serta 

dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan bahasan dalam 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan, perundang-

undangan, majalah dan surat kabar. 

5. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini nanti adalah pendekatan 

yuridis-normatif yaitu pendekatan dengan mempelajari kaidah perundang-

undangan yang berlaku disertai literatur-literatur yang berhubungan. 

                                                 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 114. 
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Pendekatan yuridis digunakan untuk memahami sekaligus mengkritisi 

pendapat hakim mengenai permohonan cerai karena alasan kekerasan dalam 

rumah tangga. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk memahami 

dan mengkritisi pendapat serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam 

putusan terkait cerai gugat karena alasan kekerasan dalam rumah tangga. 

6. Tehnik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian, maka data primer diperoleh melalui 

wawancara dengan para hakim serta dokumentasi terhadap berkas-berkas 

yang berkaitan dengan penelitian di Pengadilan Agama Klaten. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah bahan-bahan 

pustaka yang mendukung atau memperjelas data primer.  

7. Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya penyusun 

mempertajam analisis dengan melihat kualitas data dan membahas secara 

mendalam pendapat hakim terhadap permohonan gugatan cerai karena 

alasan kekerasan dalam rumah tangga dan pembebanan nafkah atau biaya 

pengobatan istri karena kekerasan dalam rumah tangga. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu:  

 Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan 

hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta pijakan yang kokoh 
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dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini teridiri dari tujuh sub 

bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

 Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang perceraian dan kekerasan 

dalam rumah tangga. Pembahasan tentang perceraian, yang meliputi: 

pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan 

perceraian, akibat hukum perceraian, dan pemeriksaan perkara perceraian. 

Kemudian pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga meliputi: 

Pengertian kekerasan, ruang lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan, 

faktor-faktor penyebab kekerasan, dampak adanya kekerasan terhadap istri 

yang dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar mengenai pokok masalah 

dalam penelitian. Pembahasan tentang perceraian dan kekerasan dalam rumah 

tangga ini dianggap perlu karena terdapat banyak kasus perceraian dengan 

alasan kekerasan dalam rumah tangga. 

 Bab ketiga, berisi hasil penelitian di Pengadilan Agama Klaten 

mengenai: lokasi penelitian, perkara yang ditangani pengadilan agama klaten, 

tanggapan hakim pengadilan agama klaten tentang buku referensi bagi hakim 

pengadilan agama, sikap hakim dalam menangani perceraian karena kekerasan 

dalam rumah tangga, putusan hakim karena alasan kekerasan dalam rumah 

tangga. 

  Bab keempat, berisi analisis yang terdiri dari dasar hukum dan 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan 

kekerasan dalam rumah tangga. 
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 Bab ke lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian 

lapangan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, 

berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pendapat hakim tentang dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan 

kasus gugatan cerai karena alasan kekerasan dalam rumah tangga adalah 

dengan alasan yang beragam sesuai dengan kapasitas masing-masing 

tetapi pada garis besarnya adalah tidak keluar dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Pertimbangan hakim pengadilan agama di dalam nemutuskan perkara 

gugatan perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga dirasakan 

belum sesuai dengan dasar hukum yang ada karena masih mendahulukan 

perundang yang lain ketimbang undang-undang perkawinan sehingga 

putusannya nanti tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang 

selama ini berlaku di pengadilan agama. pihak 

B. Saran 

1. Hendaknya para hakim di pengadilan agama lebih jeli memperhatikan 

persoalan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga supaya 
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dalam putusannya nanti benar-benar memberikan rasa keadilan bagi semua 

pihak khususnya kedua belah pihak yang berperkara.. 

2. Hakim dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan kekerasan 

dalam rumah tangga supaya berani menelisik lebih jauh tentang kekerasan 

yang terjadi, sehingga hakim mengetahui apakah  perkara ini betul kasus 

kekerasan dalam rumah tangga apa bukan. Apabila memang benar terbukti 

bahwa ada perkara yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah 

tangga, hal ini nanti sangat berguna sebagai bukti apabila penuntut ingin 

melanjutkan kasusnya ke kasus pidana. 
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Lampiran I 
 

DAFTAR TERJEMAH 
 

BAB I 
No No. Hlm No. 

Catatan kaki 
Terjemah 

1 2 4 dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) 
menjadi penolong bagi sebahagian yang lain 

2 2 5 Hai orang-orang yang beriman, tidak halal 
bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan 
paksa dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka karena hendak mengambil kembali 
sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka 
melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan 
bergaullah dengan mereka secara patut.  

3 3 7 kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi 
kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka 
wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka). wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka 
di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, 
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 
Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

4 5 10 Sesuatu yang halal namun dibenci Allah 
ialah talak (cerai) 

 
 

BAB II 
No No. Hlm No. 

Catatan kaki 
Terjemah 

1 15 4 Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah 
itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf 
atau menceraikan dengan cara yang baik.  

2 16 5 kemudian jika si suami mentalaknya 
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(sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya 
hingga Dia kawin dengan suami yang lain. 
kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi 
keduanya (bekas suami pertama dan isteri) 
untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah.  

3 16 6 Sesuatu yang halal namun dibenci Allah 
ialah talak (cerai) 

4 17 7 Bagi wanita yang minta cerai suaminya 
tanpa alasan yang jelas maka diharamkan 
bau surga baginya. 

5 23 13 Laki-laki yang berzina tidak mengawini 
melainkan perempuan yang berzina, atau 
perempuan yang musyrik; dan perempuan 
yang berzina tidak dikawini melainkan oleh 
laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, 
dan yang demikian itu diharamkan atas oran-
orang yang mukmin. 

6 25 14 Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami 
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan 
oleh isteri untuk menebus dirinya. 

7 26 17 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 hakam itu 
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya 
Allah memberi taufik kepada suami-isteri 
itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Mengenal. 

8 30 18 Para ibu hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. 
dan kewajiban ayah memberi Makan dan 
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

9 30 19 Wanita-wanita yang ditalak hendaklah 
menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. 

10 30 20 Dan perempuan-perempuan yang hamil, 
waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya. 

11 31 21 kepada wanita-wanita yang diceraikan 
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(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah 
menurut yang ma'ruf, sebagai suatu 
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 

12 31 22 Orang-orang yang meninggal dunia di 
antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri 
(hendaklah Para isteri itu) menangguhkan 
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
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LAMPIRAN III 
 

DAFTAR PERTANYAAN 
 

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai gugatan cerai karena alasan 

kekerasan dalam rumah tangga? 

2. Apakah faktor yang paling dominan penyebab terjadinya  kekerasan dalam 

rumah tangga yang berujung pada perceraian? 

3. Bagaimana pendapat hakim tentang pembagian harta suami-isteri dalam 

gugatan cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga? 

4. Bagaimana pendapat hakim tentang pembebanan nafkah bagi suami dalam 

masa perceraian ? 

5. Bagaimana pendapat hakim tentang tuntutan biaya pengobatan bagi isteri 

apabila  mengalami cacat atau luka serius? 



LAMPIRAN IV 
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Nama Orang Tua  

Ayah   : Darwiji  

Ibu   : Tukiyem  

Pekerjaan Orang Tua  

Ayah   : Petani  
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Alamat Orang Tua  : Gatak, Gununggajah, Bayat, Klaten. 
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