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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berawal dari idealitas pemikiran penulis yang bersumber dari sebuah 

hukum agama yang artinya : 

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda ‘perbuatan halal yang sangat 
dibenci Allah swt ialah talak’ “ HR Abu Dawud dan Hakim (Djaelani, 1995). 

 
juga dari adanya kenyataan dalam sejarah kehidupan manusia bahwa perceraian 

akan berdampak pada adanya kerusakan moral bahkan meningkatnya kriminalitas 

dalam suatu bangsa (Al – Amili, 2001) 

Perceraian memang tidak selamanya adalah kesalahan dalam kehidupan 

manusia. Kadang perceraian merupakan jalan keluar terbaik baik bagi suami 

maupun istri. Namun demikian, titik penting kelanggengan perkawinan dengan 

kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah demi kehidupan masa 

depan yang akan dijalani oleh para penerus dari manusia itu sendiri. Segala apa 

yang terjadi dalam kehidupan keluarga setiap individu akan tersimpan dalam 

memori dan teraktualkan ke dalam perilaku kesehariannya. Kehancuran keluarga 

akan berdampak gangguan kepribadian dan gangguan kejiwaan pada generasi 

berikutnya (Gottman & Silver, 2001)  

Mahfudz (2006) menyatakan bahwa kesuksesan ataupun kehancuran dari 

sebuah perkawinan ada di tangan istri karena istri adalah tonggak dari baik atau 

buruknya sebuah keluarga. Sementara di sisi lain kaum feminis mengartikan 
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perkawinan hanyalah sebagai penglegitimasian atas penindasan manusia dalam 

bingkai kultural, agama dan struktur sosial (Subiantoro, 2002). 

Kaum feminis telah ‘ mengibarkan “bendera persamaan jender” ’ ke 

berbagai belahan dunia, di Indonesia sendiri perjuangan persamaan jender telah 

dimulai sejak jaman R.A. Kartini dan emansipasi wanita yang disebarkan ke 

seluruh negara telah banyak membawa dampak positif bagi perempuan. Namun 

demikian, persamaan jender pun di sisi lain membawa dampak negatif. Disadari 

atau tidak, emansipasi perempuan merupakan salah satu faktur yang 

mempengaruhi meningkatnya angka perceraian di dunia. Hal ini berhubungan erat 

dengan adanya emansipasi wanita yang berujung adanya kemandirian ekonomi 

perempuan  yang menjadi penyebab banyaknya perceraian (Naqiyah, 2005).  

Sebuah penelitian yang di lakukan Ono (2006) terhadap meningkatnya 

angka perceraian di Jepang menemukan bahwa salah satu faktor penyebabnya 

adalah adanya perbandingan terbalik antara stabilitas perkawinan dan persamaan 

jender. Sementara di Indonesia, pola pikir perempuan (khususnya perempuan 

Jawa) terhadap perkawinan dan perceraian telah mengalami perubahan besar, 

falsafah hidup perempuan jawa seperti ‘suwargo nunut, neraka katut’, yang berarti 

istri harus tunduk patuh pada suami, sekarang ini tidak lagi menjadi prinsip utama 

berkeluarga. Menjadi seorang janda sekarang ini jauh berbeda nilainya dengan 

pada jaman dahulu, sekarang predikat ‘janda’ bukan lagi aib yang tak tertolerir 

bagi perempuan atau pun bagi keluarga besar janda itu sendiri. 

Angka perceraian di Indonesia yang tercatat sah secara hukum cukup 

tinggi yaitu hampir 10 % dari angka perkawinan (Badan Pusat Statistik) dan 
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Media Indonesia Online (2006) menyebutkan bahwa perceraian yang terjadi di 

Indonesia, yang paling banyak adalah gugatan cerai dari pihak istri.  

Tabel 1. 
Perbandingan Angka Perceraian dan Perkawinan 

 
Tahun 2003 2004 

Angka Perkawinan 1. 683. 979 1. 656. 079 

Angka Perceraian 131. 306 141. 240 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 

Sebab-sebab perceraian sangatlah beragam antara pasangan yang satu 

dengan yang lainnya. Di beberapa negara di dunia, faktor yang paling sering 

menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah: kegagalan suami istri dalam 

menjalankan kewajibannya, lemahnya dasar keagamaan, keikutcampuran pihak 

ketiga, perbedaan budaya, masalah seksual, masalah keuangan, masalah karir, 

kurangnya komitmen pada perkawinan, komunikasi yang buruk, perubahan 

priorias yang dramatis, ketidaksetiaan, kegagalan harapan, masalah kecanduan dan 

penyalahgunaan obat-obatan, kekerasan fisik, seksual dan emosional, serta 

lamahnya kemampuan penyelesaian konflik (www.divorceform.org, 2006)  

Pada penelitian awal yang penulis lakukan terhadap beberapa pasangan 

yang bercerai dalam kurun waktu 5 tahun pertama perkawinan diketahui bahwa 

perkawinan mereka terkesan ‘dipaksakan’. Perkawinan tersebut cenderung 

memiliki alasan yang kurang kuat sebagai pengikat suami istri diantaranya karena 

ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, adanya kehamilan sebelum pernikahan, 

karena merasa tidak nyaman dengan pandangan lingkungan tentang kedekatan 

dengan seorang lawan jenis sebelum pernikahan.  
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Secara hukum Indonesia, perceraian dapat dikabulkan oleh pengadilan 

dengan ketentuan karena adanya penganiayaan baik fisik maupun psikis; adanya 

cacad biologis; hukuman yang diterima oleh salah satu pihak; adanya 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga; adanya perbuatan amoral seperti 

perzinahan, mabok, madat, judi; karena kepergian salah satu pihak selama dua 

tahun berturut – turut tanpa alasan; karena suami melanggar taklik talak; karena 

adanya peralihan agama (INPRES No 1 tahun 1991). Namun demikian, meski 

banyak perceraian terjadi karena alasan-alasan di atas, tidak sedikit perkawinan 

tetap terjaga hingga akhir hayat walau punya alasan kuat untuk bercerai. 

Di Indonesia belum banyak dijumpai penelitian mengenai bagaimana 

dinamika psikologis terjadinya perceraian dan tentang sebab-sebab mendasar 

terjadinya perceraian. Sebagian besar penelitian yang dilakukan tertuju pada 

besaran prosentase sebab atau sebab-sebab perceraian ditinjau dari segi hukum.  

Alasan gugatan perceraian dari pihak istri yang dikabulkan di Kantor 

Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2002, antara lain adalah sebagai berikut : 

1) Suami tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin. 2) Suami tidak 

bertanggung jawab. 3) Suami atau istri pergi dari rumah tanpa ijin dan tidak ada 

kabar. 4) Suami atau istri berselingkuh. 5) Suami sering mabok. 6) Suami sering 

menyakiti secara lahir / ringan tangan. 7) Suami sering pulang malam. 8) Suami 

suka berkata kasar dan atau berkata kotor. 9) Sering terjadi perbedaan pendapat 

dan pertengkaran. 10) Suami berjudi. 11) Suami tidak mau melayani pasangannya. 

12) Tidak ada komunikasi. 13) Suami tidak jujur kepada pasangan. 14) Istri tidak 
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mau dimadu (tidak mau suami ber-pologami). 15) Suami tidak bekerja. 16) istri 

tidak mencintai suami, menikah karena dijodohkan.  

Kenyataan dalam masyarakat banyak perempuan menggugat cerai 

suaminya karena pernikahan yang dijodohkan, karena kurang atau tidak adanya 

nafkah dari suami, karena perilaku krisis moral, tetapi masih banyak lagi 

perempuan yang berhasil membina rumah tangga dengan suaminya hingga maut 

memisahkan meski mengalami hal yang serupa. Maka timbul pertanyaan-

pertanyaan : mengapa perceraian terjadi karena suami tidak nafkahi untuk 

beberapa bulan? Mengapa perceraian terjadi karena suami ingin berpoligami?  Hal 

apa yang sebenarnya mendasari perceraian? 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat diambil suatu rumusan pokok 

yang hendak dijadikan dasar penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika psikologis 

terjadinya perceraian dan faktor psikologis apa sajakah yang menyebabkan 

perceraian pada perempuan bercerai? Kemudian dari dasar penelitian tersebut 

penulis mengambil judul penelitian DINAMIKA PSIKOLOGIS TERJADINYA 

PERCERAIAN PADA PEREMPUAN BERCERAI 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. untuk mengetahui faktor psikologis yang menyebabkan perceraian. 

2. untuk mengetahui bagaimana dinamika psikologis terjadinya perceraian 

pada perempuan bercerai 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan psikologi pada 

khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dalam pengembangan teori-teori psikologi sosial, khususnya mengenai 

dinamika psikologis terjadinya perceraian dan penyebab psikologis 

perceraian. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi bagi para konselor 

keluarga dalam memahami faktor-faktor dan dinamika psikologis 

perceraian. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

masyarakat luas tentang faktor-faktor dan dinamika psikologis terjadinya 

perceraian. 
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