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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Geogafi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dalam konteks 

keruangan. Salah satu kajian fenomena geosfer adalah kajian antropofer 

atau tentang kajian manusia. Dengan semakin majunya ilmu geografi 

semakin tinggi pula perlunya wadah yang mampu mengembangkan 

tentang studi kependudukan. Manusia di dalam ilmu geografi merupakan 

unsur terpenting, ini dikarenakan manusia mendominasi kehidupan di 

alam. Kondisi geografis suatu daerah sangat mempengaruhi proses 

kelangsungan hidup manusia. Pada akhirnya dapat mencerminkan 

karakteristik fisik dan non fisik yang meliputi aspek sosial, budaya dan 

demografi. 

Perkembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat erat 

kaitannya dengan perkembangan ilmu geografi sebagai ilmu induknya, 

dan sejalan dengan perkembangan dan pemahaman kuantitatif dalam 

analisis geografi. Perkembangan tersebut meliputi sistem penggambaran 

(kemampuan grafis), sistem analisis (alat analisis spasial), dan sistem 

statistik (pengolahan data). Dengan berkembangnya SIG maka akan 

membantu disiplin ilmu lainnya pada bidang sosial, ekonomi, politik, 

pariwisata, dan lain sebagainya. 

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan antara suami dan istri 

yang disebabkan karena adanya suatu masalah tertentu. Putusnya 

perkawinan tersebut oleh suami dan istri dilakukan karena adanya 

kesepakatan antara keduanya dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. 

Pada umumnya perceraian ini dipandang tidak terpuji, akan tetapi bila 

keadaan mereka tidak dapat lagi untuk hidup bersama dan menemui jalan 

buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan 

istri tersebut, maka pemutusan perkawianan atau perceraian adalah hal 
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yang wajib. Perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan kuat dengan 

hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan di dalam 

UU No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. 

 O  َوِاْن َعَز ُموا اطَّلَال َق َفِا انَّ َهللا َسِمْیٌع َعِلْیٌم 

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak 

menceraiakan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Allah Maha 

Mengetahui. (Qs : Al-Baqarah, 227) 

Perceraian sendiri juga diatur dalam ajaran Agama Islam, yang 

tertuang dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227. Berdasarkan ayat 

tersebut perceraian diperbolehkan oleh agama, namun perceraian sendiri di 

benci oleh Allah SWT. 

Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung 

(MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan 

angka perceraian nasional hingga 70 persen. Ada tiga daerah tercatat 

memiliki tingkat perceraian paling tinggi. Bandung menempati urutan 

pertama, berdasarkan data Pengadilan Tinggi (PT) tahun 2010, angka 

perceraian mencapai 84.084 perkara. Peringkat kedua diduduki PT 

Surabaya sebanyak 68.092 perkara. Angkanya meningkat sembilan persen 

daripada 2009 sebanyak 63.432 perkara. PT Semarang menyusul di posisi 

berikutnya dengan jumlah 54.105 perkara pada 2010. 

Kota Semarang yang terletak di 6050’ sampai dengan 7010’ 

Lintang Selatan dan 109035’ sampai dengan 110050’ Bujur Timur pada 

tahun 2009 mengalami peningkatan angka perceraian yang signifikan. 

Data yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Kota Semarang 

menunjukkan kenaikan perkara perceraian mencapai 15 persen dibanding 

tahun 2008. Rata-rata, perkara perceraian yang terdaftar di PA Semarang 

tahun lalu mencapai 170 perkara per bulan. Namun pada tahun 2009 

mencapai 200 perkara per bulan. Bahkan hingga Juli jumlah terendah 

perkara perceraian tiap bulannya adalah 172 perkara yang terjadi pada 

Januari. 
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Sebagai perbandingan, pada 2008 jumlah keseluruhan perkara 

perceraian yang terdaftar di PA Semarang mencapai 1.832 perkara. 

Sedangkan di tahun 2009 ini data hingga Agustus 2009 sudah mencapai 

1.439 perkara. Sementara perkara cerai gugat jauh lebih besar 

dibandingkan dengan cerai talak. Data pada Juli 2009 menunjukkan 

perbandingan yang sangat kentara. Perkara cerai gugat di mana pihak 

istrilah yang mengajukan gugatan cerai mencapai 116 perkara. Sedangkan 

untuk perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami hanya 60 

perkara. 

Geografi yang mempelajari fenomena geosfer termasuk di 

dalamnya adalah kajian tentang antroposfer atau tentang manusia, dan 

perceraian merupakan salah satu fenomena bagian dari kajian antroposfer 

tersebut. Kajian dalam perceraian ini juga dapat mengetahui perubahan 

demografi dari suatu wilayah. SIG sebagia produk dari teknologi yang 

membantu dalam proses penyajian data spasial termasuk dalam hal 

penyajian fenomena perceraian dari data perceraian Kota Semarang yang 

merupakan data vektor yang kemudian diolah menjadi data spasial. 

Fenomena perubahan struktur demografi di Kota Semarang 

termasuk di dalamnya adalah perceraian. Mengingat perceraian di Kota 

Semarang tertinggi ketiga menurut Badan Urusan Peradilan Agama 

(Badilag) Mahkamah Agung (MA) selama periode 2005-2010. Hal ini 

menjadi wajar dikaji agar dapat menampilakan informasi sajian data 

kartografi berupa peta dan informasi analisa tentang perceraian yang dapat 

diketahui bagaimana pola persebaran dan faktor penyebab dominan 

perceraian di Kota Semarang. 

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mangajukan 

Skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Perceraian di Kota Semarang 

Tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota 

Semarang)”. 

 

 



4 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil suatu 

permasalahan yang terkait, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2006-2010 di 

daerah penelitian berdasarkan catatan Kantor Pengadilan Agama Kota 

Semarang ? 

2. Faktor-faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat 

perceraian di daerah penelitian berdasarkan catatan Kantor Pengadilan 

Agama Kota Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2006-2010 di 

daerah penelitian berdasarkan catatan Kantor Pengadilan Agama Kota 

Semarang. 

2. Menganalisis faktor penyebab tingkat perceraian yang terjadi di daerah 

penelitian berdasarkan catatan Kantor Pengadilan Agama Kota 

Semarang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai tingkat 

perkara perceraian yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2006-

2010, dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan sesuai 

dengan hasil penelitian. 

2. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat 

perkara perceraian yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2006-

2010, agar menjadi acuan bagi masyarakat untuk dapat mengurangi 

angka perceraian yang terjadi di Kota Semarang. 

3. Dinas Terkait 
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Membantu Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang dalam 

menampilkan informasi tentang tingkat perkara perceraian yang terjadi 

di Kota Semarang tahun 2006-2010. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1. Perceraian 

Perceraian adalah bubarnya perkawinan secara sah yang 

dikukuhkan oleh surat keputusan pengadilan, yang memberikan hak 

kepada masing-masing untuk kawin ulang menurut hukum sipil dan 

agama sesuai, dengan peraturan atau adat kebudayaan yang berlaku di 

tiap-tiap negara. Dalam masyarakat di mana perceraian tidak 

diperbolehkan, terdapat istilah penangguhan atau pembatalan 

perkawinan, di mana dalam pencatatan biasanya perkawinan ini 

dikategorikan sebagai bercerai (Adioetomo, Sri Murtiningsih). 

Perceraian adalah pernyataan wakil masyarakat bahwa perkawinan 

itu telah dibatalkan. Perceraian juga diartikan sebagai perubahan dari 

status kawin menjadi status cerai. Perkawinan yang sah dapat berubah 

atau rusak karena bercerai, ditinggal mati salah satu pasangan atau 

ditangguhkan. (Edeng, 2004).  

2. Sistem Infomasi Geografis 

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah dapat 

dicapai hingga pada saat ini khususnya di bidang komputer grafik, 

basis data, teknologi informasi, dan teknologi satelit inderaja, maka 

kebutuhan mengenai penyimpanan analisis dan penyajian data yang 

terstruktur komplek dengan jumlah besar makin mendesak. Struktur 

data kompleks tersebut mencakup baik jenis data spasial maupun 

atribut. Dengan demikian, untuk mengelola data yang kompleks ini, 

diperlukan suatu sistem informasi yang secara terintegrasi mampu 

mengolah baik data spasial maupun data atribut secara efektif dan 

efesien. Salah satu sistem yang menawarkan solusi-solusi untuk 

masalah ini adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem 
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Informasi Georafis (SIG) adalah suatu teknologi baru yang pada saat 

ini menjadi alat bantu (tools) yang sangat esensial dalam menyimpan, 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-

kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial (Edy 

Prahasta, 2002:4). 

Sistem Informasi Georafis (SIG) adalah kumpulan teroganisir 

dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan personil yang 

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan bentuk informasi dan bereferensi 

geografi (Esri90 dalam Eddy Prahasta, 2002:55). 

Alasan yang menyebabkan menggunakan konsep-konsep SIG 

beserta aplikasi-aplikasinya guna menyelesaikan penelitian adalah SIG 

memliki kemampuan-kemampuan yang sangat baik dalam 

memvisualisasikan data spasial berikut atribut-atributnya. Modifikasi 

warna, bentuk, dan ukuran simbol yang diperlukan untuk 

menginterpretasikan unsur-unsur permukaan bumi dapat dilakukan 

dengan mudah. Dan hampir semua perangkat lunak SIG memiliki 

gallery atau pustaka yang menyediakan simbol-simbol yang 

diperlukan. Selain itu, transformasi koordinat, rektifikasi, dan 

regristrasi data spasial sangat didukung. Dengan demikian manipulasi 

bentuk dan tampilan visual data spasial  dalam berbagai skala yang 

berbeda dapat dilakukan dengan mudah dan fleksibel (Eddy Prahasta, 

2002:7). 

SIG dapat diuraikan menjadi beberapa sub sistem (Eddy 

Prahasta, 2002:58), yaitu sebagai berikut : 

a. Data input : sub sistem ini bertugas untuk 

mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari 

berbagai sumber. 

b. Data output : sub sistem ini menampilkan atau 

menghasilkan keluaran atau sebagai basis data baik dalam bentuk 
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softcopy maupun bentuk hardcopy seperti : tabel, grafik, peta, dan 

lain-lain. 

c. Data management : sub sistem ini mengorganisasikan 

baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data 

sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update, dan di-edit. 

d. Data manipulasi dan analisis : sub sistem ini 

menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. 

Selain itu, sub sistem ini juga melakukan manipulasi dan 

permodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

Cara memperoleh data SIG, data SIG dibagi menjadi dua 

macam, yaitu data grafis dan data atribut. Data grafis adalah data yang 

menggambarkan bentuk atau kenampakan objek di permukaan bumi. 

Data grafis dibedakan menjadi tiga macam, yaitu data titik (point), 

garis (line) dan area (polygon). Data titik biasanya digunakan untuk 

mewakili objek kota. Data garis dapat dipakai untuk menggambarkan, 

jalan, sungai dan lainnya. Sedangkan data area digunakan untuk 

mewakili administrasi, penggunaan lahan, kemiringan lereng dan lain-

lain. Dan yang kedua yaitu data atribut atau tabular menyimpan 

informasi tentang nilai atau besaran dari data grafis. Untuk struktur 

data vektor, data atribut tersimpan secara terpisah dalam bentuk tabel. 

Cara kerja Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah SIG 

menyimpan sebuah informasi diskriptif unsur-unsurnya sebagai 

atribut-atribut di dalam tabel-tabel (relational). Selain itu SIG 

menghubungkan unsur-unsur di atas dengan tabel-tabel yang 

bersangkutan. Dengan demikian, atribut-atribut ini dapat diakses 

melalui lokasi-lokasi unsur-unsur peta, dan sebaliknya, unsur-unsur 

peta juga dapat diakses melalui atrubut-atributnya. Sehingga unsur-

unsur tersebut dapat dicari dan ditemukan berdasarkan atribut-

atributnya. SIG menhubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan 

atributnya dalam satuan yang disebut layer. Kumpulan dari layer-layer 

ini akan membentuk basis data SIG. Perancangan basis data 
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merupakan hal yang esensial di dalam SIG. Rancangan basis data akan 

menentukan efektifitas dan efisiensi proses-proses masukan, 

pengelolaan dan keluaran SIG. 

3. Penelitian Sebelumnya 

 Erawati (2007), dalam penelitiannya “ Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis untuk Pembuatan Peta Pariwisata Kabupaten Kulonprogo 

dengan Visual Basic”. Hasil dari penelian ini adalah berupa sistem 

informasi peta periwisata Kabupaten Kulonprogo sehingga dapat 

dijadikan panduan wiasatawan dalam melakukan perjalanan di 

Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini menggunakan metode survei 

dengan sistem sensus. 

 Ciptosari (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor yang 

Mempengaruhi Usia Nikah dan Tingkat Perceraian di Singapura”. 

Hasil penelitian ini menjelaskan hubungan variabel agama, jenis 

kelamin, dan etnis dengan usia nikah dan tingkat perceraian di 

Singapura. Ketiga variabel tersebut mempengaruhi keputusan 

seseorang untuk menikah maupun mengakhiri penikahan melalui 

perceraian. Pernikahan maupun perceraian tidak hanya dipengaruhi 

oleh keputusan pribadi, namun juga oleh faktor sosial. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data 

sekunder yang diambil dari Biro Statistik Singapura. 

 Susanto (2012), dalam penelitiannya “Analisis Angkatan Kerja 

dan Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Jawa Tengah Tahun 2010 dengan Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis”. Hasil dari penelitian ini adalah dari 35 kabupaten atau kota 

di Propinsi Jawa Tengah tingkat TPAK tahun 2010 sebesar 70,6% dan 

dengan metode sturges tingkat TPAK terbagi kedalam 5 kelas. 

Kesempatan kerja di Propinsi Jawa Tengah cukup tinggi yaitu 

mencapai 94%. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja semakin 

meningkat pula kontribusi terhadap PDRB di Propinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. 
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Tabel1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Tahun Judul Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian 
1 Tanjung 

Ciptosari 
2011 Faktor yang Mempengaruhi 

Usia Nikah dan Tingkat 
Perceraian di Singapura 

a. menjelaskan hubungan agama dengan usia nikah di 
Singapura. 
b. menjelaskan hubungan jenis kelamin dengan usia 
nikah di Singapura. 
c. menjelaskan hubungan etnis dengan tingkat 
perceraian di Singapura. 
d. menjelaskan hubungan agama dengan tingkat 
perceraian di Singapura. 

Data 
Sekunder 

a. Terdapat hubungan antara agama dengan usia nikah 
pemeluknya di Singapura. 
b. Perempuan di Singapura cenderung menikah di usia 
yang lebih muda dari laki-laki dikarenakan beberapa 
faktor.  
c. Terdapat hubungan antara etnis dengan tingkat 
perceraian di Singapura Budaya dan tradisi yang 
berkembang dalam suatu etnis tertentu memengaruhi 
perilaku masyarakat etnis tersebut. 
d. Terdapat hubungan antara agama dengan tingkat 
perceraian di Singapura. 

2 Akhmad 
Susanto 

2012 Analisis Angkatan Kerja dan 
Kontribusinya Terhadap 
Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Jawa Tengah 
Tahun 2010 dengan Aplikasi 
Sistem Informasi Geografis 

a. mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja di 
Prop.Jateng th 2010 
b. mengetahui tingkat persentase kesempatan kerja 
dan pengangguran di Prop.Jateng th 2010. 
c. mengkaji hubungan keruangan antara penduduk 
15th keatas yang bekerja menurut sector pekerjaannya 
terhadap kontribusi PDRB di Prop.Jateng. 

Data 
Sekunder 

a. dari 35 kab/kota di Jateng tingkat TPAK th 2010 
sebesar 70,6 % dan dengan metode sturges tingkat TPAK 
terbagi kedalam 5 kelas. 
b. kesempatan kerja di Jateng cukup tinggi yaitu 
mencapai 94%.  
c. semakin tinggi jumlah tenaga kerja semakin meningkat 
pula kontribusi terhadap PDRB di Jateng 

3 Dwi 
Erawati 
Susanto 

2007 Aplikasi Sistem Informasi 
Geografis untuk Pembuatan 
Peta Pariwisata Kab. 
Kulonprogo dengan Visual 
Basic 

Membuat sistem informasi pariwisata yang 
menyajikan dan fsilitasnya, sehingga dapat dijadikan 
panduan wisatawan dalam melakukan perjalanan di 
Kab. Kulonprogo 

Metode 
survei 
dengan 
sistem 
sensus 

Sistem informasi peta pariwisata Kabupaten kulon Progo 

4 Edwarina 
Antika 
Kusuma 

2013 Analisis Tingkat Perceraian di 
Kota Semarang Tahun 2006-
2010 (Studi Kasus Kantor 
Pengadilan Agama Kota 
Semarang) 

Mengetahui tingkat perceraian dan agihan tingkat 
perceraian yang terjadi pada tahun 2006-2010 di 
daerah penelitian berdasarkan catatan Kantor 
Pengadilan Agama Kota Semarang. 
Menganalisis faktor penyebab tingkat perceraian yang 
terjadi di daerah penelitian berdasarkan catatan 
Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang dengan 
pemanfaatan teknologi SIG. 

Data 
sekunder 

a. Angka Perceraian Umun, Kasar dan MCDR di Kota 
Semarang menunjukan tingkat perceraian yang tinggi 

b. Faktor pekerjaan sangat berpengaruh pada tingkat 
perceraian di Kota Semarang 

c. Faktor tipologi wilayah sangat berpengaruh karena 
berkaitan interaksi antara masyarakat dengan 
wilayahnya. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari 

eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, 

maka di dalam kajian penelitian skripsi ini kajian analisa geografi dengan 

menggunakan pendekatan wilayah yang digunakan untuk melakukan 

analisa wilayah, bagaimana wilayah dengan corak tertentu secara 

fisiografis atau morfologi maupun sosial budaya dapat berpengaruh 

terhadap kasus perceraian di Kota Semarang. Dari hal tersebut maka dapat 

diketahui pula pola agihan dan sebaran kasus perceraian, sehingga dengan 

dibantu teknologi sistem informasi geografis maka semua data kasus 

perceraian dapat dispasialkan dan dapat memberikan informasi kepada 

instansi terkait seperti Pengadilan Agama Kota Semarang pada khususnya 

dan masyarakat Kota Semarang pada umumnya informasi tersebut berupa 

peta tematik. 

Informasi spasial berupa peta tematik merupakan hasil dari olah data 

berupa data skunder jumlah perceraian yang terjadi di Kota Semarang 

tahun 2006-2010, jumlah pernikah yang terjadi di Kota Semarang tahun 

2006-2010 dan data jumlah penduduk pertengahan tahun 2006-2010 yang 

dispasialkan dengan bantuan teknologi SIG dan aplikasi software ArcGIS, 

selain dspasialkan olah data juga dilakukan dengan perhitungan demografi 

menggunakan rumus angka perceraian umum, angka perceraian kasar dan 

modified crude divorce rate (MCDR). Setelah dilakukan olah data tersebut 

maka dilakukan analisa geografi dengan pendekatan keruangan. 

Pendekatan keruangan dilakukan untuk mengetahui agihan atau 

persebaran kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kota Semarang pada 

tahun 2006-2010. Pendekatan wilayah tersebut dilakukan dengan analisis 

tetangga terdekat dengan mengunakan rumus Moran. Alasan 

digunakannya rumus Moran karena data yang akan di lihat pola 

sebarannya adalah data berupa manusia (jumlah yang melakukan 

perceraian), sehingga tidak dilakukan pengambilan data primer atau survei 

terestrial, cukup menggunakan data skunder yang tersedia yaitu data 
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jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kota Semarang tahun 2006-2010. 

Dari hasil analisis yang didapat akan dikaitkan tentang faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kasus perceraian yang ada di Kota Semarang. 
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Gambar 1.1 Diagram Alir 

PERKAWINAN 
(Data Perkawinan) 

Bercerai 
(Data Perceraian) 

Tidak Bercerai 

Spasial Daerah 
Penelitian 

Penyebab Perceraian 
1. Poligami tidak sehat 
2. Krisis Akhlak 
3. Cemburu 
4. Kawin paksa 
5. Ekonomi 
6. Tidak ada tanggung jawab 
7. Kawin dibawah umur 
8. Kekejaman jasmani 
9. Kekejaman rohani 
10. Dihukum 
11. Cacat biologis 
12. Politik 
13. Gangguan pihak ke-3 
14. Tidak ada keharmonisan 
15. Lain-lain 

Peta Tingkat 
Perceraian 

1. Angka Perceraian Kasar 
c =  × 1.000 

2. Angka Perceraian Umum 
c15+ =  × 1.000 

3. MCDR 
Cl/p =  × 1.000 

Analisis Keruangan 
Tingkat Perceraian di 

Kota Semarang 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kota Semarang. Dipilihnya wilayah ini 

karena di Kota Semarang merupakan kota dengan jumlah perkara 

perceraian tertinggi ketiga nasional setelah Bandung dan Surabaya. 

1.7.2 Metode Analisis Data 

1. Perceraian  

Ada beberapa ukuran dalam perceraian berdasarkan data 

statistik yang dikumpulkan. Ukuran tersebut ada bermacam-

macam, tergantung dari ketersediaan data yang dikumpulkan, 

tingkat kecermatannya, dan apakah ukuran tersebut berdasarkan 

ukuran yang spesifik atau ukuran yang sesuai dengan aspek 

perceraian yang tersedia dalam data (Adioetomo, Sri 

Murtiningsih). 

a. Angka Perceraian Kasar 

Berakhirnya suatu perkawinan selain mempunyai implikasi 

demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi 

demografi adalah memengaruhi fertilitas dalam arti 

mengurangi fertilitas, sedangakan implikasi sosiologi lebih 

kepada persepsi masyarakat tentang status cerai atau janda 

terutama bagi perempuan. 

Sumber data perceraian berasal dari hasil registrasi, sensus, 

atau survei. Dari hasil pencatatan registrasi dapat dihitung 

angka perceraian kasar secara langsung dengan rumus sebagai 

berikut: 

c =  × 1.000 

dimana: 

c = angka perceraian kasar 

C = jumlah perceraian yang terjadi selama satu tahun 

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun 
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Angka perceraian menunjukan jumlah perceraian yang 

terjadi per 1.000 penduduk pada suatu tahun tertentu. 

b. Angka Perceraian Umum 

Untuk memperoleh angaka perceraian yang lebih spesifik 

dapat dihitung dengan angka perceraian umum, yang sudah 

memperhitungkan penduduk terkena resiko perceraian, yaitu 

penduduk berumur 15 tahun ke atas atau disebut penduduk 

yang berumur divorceable. Rumus umum yang sudah 

digunakan adalah seperti berikut ini: 

c15+ =  × 1.000 

di mana: 

c15+ = angka perceraian umum 

C  = jumlah perceraian yang terjadi selama satu 

tahun 

P15+ = jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada 

pertengahan tahun 

Ukuran lain untuk perceraian adalah modified crude divorce 

rate (MCDR), yang menunjukan angka perceraian atas dasar 

jumlah pasangan yang kawin. Hal ini dapat menimbulkan 

kesukaran karena biasanya antara jumlah laki-laki dan jumlah 

perempuan yang dilaporkan kawin tidak sama. Dengan adanya hal 

tersebut maka yang umum dipakai adalah salah satu cara saja atau 

dicari keseimbangannya, yaitu menggunakan salah satu kelompok 

jenis kelamin tertentu sebagai penyebutnya. Amerika serikat 

menggunakan jumlah wanita yang kawin. 

MCDR dihitung dengan rumus berikut ini: 

Cl/p =  × 1.000 

di mana: 

cl/p =   angka perceraian laki-laki atau perempuan 

C =   jumlah perceraian yang terjadi selama satu tahun 
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Pl/p = jumlah penduduk laki-laki atau perempuan yang 

kawin dalam kurun waktu yang sama 

Angka perceraian merupakan refleksi dari hukum perdata 

yang berlaku, khususnya hukum perkawinan yang menyangkut 

berakhirnya perkawinan. Oleh karena tidak setiap masyarakat 

memperbolehkan perceraian, maka angka perceraian antarnegara 

tidak bisa dibandingkan langsung tanpa mempertimbangkan 

hukum atau adat yang berlaku. 

Perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, 

jenis kelamin, daerah asal, etnik, dan tempat tinggal. Faktor-faktor 

penyebab perceraian antara lain kondisi ekonomi, pendidikan, dan 

faktor legal dari perkawinan dan perceraian (Adioetomo, Sri 

Murtiningsih). 

 

2. Pengharkatan 

Bahwa diketahui dalam sebuah penelitian tindakan kelas, 

menengenai perceraian dapat diketahui beberapa faktor antara 

lain: 

a. Jenis pekerjaan 

Tabel 1.2 Harkat Jenis pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Harkat 
Karyawan 5 
Industri 4 
Perdagangan 3 
Pertanian 2 
Lain-lain 1 

Sumber: Bantulu, 2008 

b. Tingkat Pendidikan 

Menurut penelitian yang ada, perceraian dapat 

diakibatkan karena faktor pendidikan. Pendidikan yang 

tinggi membuat seseorang dapat berfikir lebih matang dan 

lebih kritis dalam menyikapi berbagai hal. Dalam hal ini 
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berarti yang lulus dari perguruan tinggi memungkinkan 

terjadi perceraian.  

Kemudian jumlah yang lulus dari perguruan tinggi 

dibuat kelas/range dengan rumus: 

 
Keterangan :    

a : Nilai total skor tertinggi 

  b  : Nilai total skor terendah 

x  : Jumlah Kelas  

Disini berarti jumlah yang lulus dari perguruan 

tinggi diberi harkat seperti: 

Tabel 1.3 Harkat Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Harkat 
Tinggi 3 
Menengah 2 
Rendah 1 

Sumber: Data Primer, diolah 

c. Tingkat Pengangguran 

Tabel 1.4 Harkat Tingkat Pengangguran 

Tingkat Pengangguran Harkat 
Pengangguran Penuh 2 
Setengah Menganggur 1 

Sumber: Hanslin, 2006 

d. Tipologi Wilayah 

Tabel 1.5 Harkat Tipologi Wilayah 

Tipologi Harkat 
Kota Bawah 2 
Kota Atas 1 

 Sumber: Data Primer, diolah 

Bantulu (2008) menegaskan bahwa perceraian ditemukan pada 

pada pasangan yang bekerja dengan intensitas waktu yang lama, 

ber pendidikan tinggi dan pengaruh dari dinamika transformasi 

budaya. 
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Menurut Hanslin (2006) meyakini bahwa perceraian muncul 

karena adanya suatu pergeseran dalam kesetimbangan kekuasaan 

antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kondisi ekonomi. 

Wilayah dengan tipologi desa identik dengan masyarakat 

dengan sistem kehidupan parochial, yang menunjukan sifat-sifat 

sederhana dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat 

demikian jarang ditemui transformasi budaya dari luar, sehingga 

pada masyarakat pedesaan sangat patuh pada nilai dan norma 

kehidupan yang berlaku dan jarang ditemui perceraian. Sedangkan 

pada masyarakat tipologi perkotaan terjadi dinamikan kehidupan 

pada masyarakatnya, yang disebabkan oleh interaksi dan 

transformasi budaya dari luar. 

Kemudian dari harkat faktor-faktor yang berpengaruh di atas 

akan dikorelasikan dengan rumus korelasi. 

 

3. Teknik Analisis Korelasi 

Teknik analisis korelasi adalah salah satu teknik statistik 

yang digunakan untuk mencerminkan hubungan antara 2 

variabel. Besar kecilnya hubungan dinyatakan dalam bilangan 

yang menyatakan besar kecilnya hubungan yaitu koefisien 

korelasi. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik korelasi “Product 

Momen” dari Pearson. Adapun rumus dari teknik korelasi 

product moment adalah sebagai berikut : 

 
Keterangan :  

n  : Jumlah Perceraian 

x : Harkat (Jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat 

pengangguran, topografi) 

y : tingkat perceraian 
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rxy  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

∑xy = jumlah perkalian dari x dan y 

Besarnya nilai korelasi mulai dari -1 sampai dengan +1. 

Apabila nilai korelasi yang ada mendekati +1 maka kedua 

variabel mempunyai hubungan yang erat dan bersifat positif, 

namun jika nilai korelasi mendekati nilai -1 maka kedua 

variabel mempunyai hubungan yang kuat namun bersifat 

negatif.  

Nilai dari keeratan nilai korelasi hitung dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Nilai r hitung 0,800 – 1,000 : Tinggi 

b. Nilai r hitung 0.600 – 0,800: Cukup 

c. Nilai r hitung 0,400 – 0,600 : Lemah 

d. Nilai r hitung 0,000 – 0,400: Sangat lemah 

(Pasaribu, 1975) 

1.7.3 Metode Pengumpulan Data 

a) Dokumentasi 

Menurut Sumaatmadja, 1981 menjelaskan bahwa penggunaan 

sumber dokumentasi dalam penelitian dilakukan dengan cara 

melakukan seleksi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Melalui studi dokumentasi ini diperoleh data 

sekunder yang terdapat di instansi-instansi yang terkait. Data yang 

diperlukan berupa data-data yang terkait dengan survei dan pemetaan 

yang akan dilakukan. Data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait 

terutama Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang, BPS Kota 

Semarang, Kantor Urusan Agama se Kota Semarang dan Bappeda 

Kota Semarang. 

b) Jenis Data 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan 

Agama Kota Semarang, BPS Kota Semarang, Kementrian Agama 
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Kota Semarang, Kantor Urusan Agama se Kota Semarang dan 

Bappeda Kota Semarang. 

- Peta dasar berupa Peta Administrasi Kota Semarang Skala 

1:300.000 dari Kantor BAPPEDA Kota Semarang. 

- Jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat tahun 2006 sampai 

dengan 2010 di Kantor Pengadilan Kota Semarang. 

- Jumlah penduduk pertengahan tahun dan penduduk usia diatas 15 

tahun dari Kantor BPS Kota Semarang tahun 2006 sampai dengan 

2010. 

- Jumlah peristiwa nikah tahun 2006 sampai 2010 di Kantor Urusan 

Agama se Kota Semarang dan Kementrian Agama Kota Semarang. 

- Data jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran 

di Kota Semarang  

 

1.8 Batasan Operasional 

1. Analisis 

Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan. 

Data atau data keterangan mengenai suatu keadaan diurai atau 

diselidiki hubungannya satu sama lain. (Muehrche, 1978 dalam 

Kuncoro Aji, 2012). 

2. Analisis Geografi 

Analisa geografis adalah analisa yang dilakukan dengan 3 

pendekatan yaitu analisa keruangan, analisa ekologi dan analisa 

wilayah (Bintarto dan Surastopo, 1979). 

3. Perceraian 

Perceraian adalah pernyataan wakil masyarakat bahwa perkawinan 

itu telah dibatalkan. Perceraian juga diartikan sebagai perubahan dari 

status kawin menjadi status cerai. Perkawinan yang sah dapat berubah 

atau rusak karena bercerai, ditinggal mati salah satu pasangan atau 

ditangguhkan. (Edeng, 2004).  

4. Tingkat Perceraian 
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Tingkat perceraian diartikan sebagai rasio perceraian yang terjadi 

dengan rata-rata penduduk selama periode tertentu (Soekanto, 1983). 

Tingkat perceraian diartikan secara demografi sebagai suatu angka 

perbandingan yang didalamnya terkait perceraian yang terjadi dalam 

jangka waktu tertentu (Prawiro, 1981). Pada penelitian ini, yang 

dimaksud dengan tingkat perceraian adalah rasio mengenai perceraian 

yang terjadi pada rata-rata penduduk dalam satuan tahun. 

5. Cerai Talak 

Secara umum pengertian dari cerai talak adalah suami yang 

mengajukan perceraian, yang kemudian suami memohon izin untuk 

ikrar talak di muka sidang pengadilan agama. 

6. Cerai Gugat 

Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat 

suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak 

pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan 

antara istri dengan suaminya. 

7. Angka Perceraian Kasar 

Angka Perceraian Kasar dapat diartikan sebagai perbandingan 

antara jumlah perceraian selama satu tahun dengan jumlah penduduk 

pertengahan tahun yang terjadi per 1.000 penduduk. 

8. Angka Perceraian Umum 

Angka Perceraian Umum dapat diartikan sebagai perhitungan 

untuk memperoleh angaka yang lebih spesifik dengan 

memperhitungkan penduduk yang terkena resiko perceraian. 

9. SIG (Sistem Informasi Geografis) 

SIG (Sistem Informasi Geografis) adalah suatu kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak (software), 

data geografis dan personil yang didesain untuk memperoleh, 

menyimpan dan meng-update (memperbaiki), memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang 
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bereferensi geografis (BAKOSURTANAL dalam Eko Budiyanto, 

2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


