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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada kodratnya adalah zoon politicon, yang merupakan 

makhluk sosial.Artinya bahwa manusia dikodratkan untuk hidup 

bermasyarakat dan saling berinteraksi. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa 

adanya bantuan dari orang lain, karena selalu mencari serta membutuhkan 

manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi sosial.  

Dalam hal ini bentuk terkecilnya manusia hidup bersama itu dimulai dengan 

adanya atau dengan membentuk sebuah keluarga.
1
 

Antar manusia yang berbeda jenis kelamin dalam menjalin hubungan 

untuk dapat hidup bersama membentuk sebuah keluarga, harus melakukan 

perkawinan. Karena perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Perkawinan 

merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan 

budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.Budaya perkawinan dan 

aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak 

terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.
2
 

Disahkannya Undang-Undang Perkawinan, maka menghapuskan 

berbagai peraturan hukum tentang perkawinan yang ada sebelumnya. Dengan 
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demikian seluruh rakyat Indonesia mempunyai pedoman hukum sama yang 

mengatur masalah perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Yang dilengkapi juga dengan peraturan pelaksanaannya 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3
 

Bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 1 telah 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dalam suatu perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin 

adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan 

adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus 

ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang 

merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang 

bahagia dan kekal.
4
 

Maksud dan tujuan dari dilakukannya perkawinan itu sendiri adalah 

untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Hal tersebut dimaksudkan 

bahwa perkawinan itu hendaklah dapat berlangsung sekali selama seumur 

hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.Karena pada prinsipnya untuk 

pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-

lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan 
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Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam 

Pancasila.
5
 

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah 

persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan 

tersebut.Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, 

maka harta mereka dilebur menjadi satu.Dengan demikian di dalam suatu 

keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut 

dengan harta bersama.
6
 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah 

mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut.Terdapat dua jenis 

harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama.Harta 

bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami atau isteri yang 

diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan 

atau hibah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Harta bawaan dari 

masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. 

Dalam hal lain, jika harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri 

hendak dimasukkan ke dalam harta bersama perkawinan maka sebaiknya 

terlebih dulu haruslah dibuat perjanjian kawin yaitu yang dibuat sebelum atau 

pada saat perkawinan  itu dilangsungkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
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Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dilihat dari isi 

pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah 

meliputi harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan 

saja. Harta benda yang diperoleh salain dalam masa perkawinan itu bukanlah 

disebut harta bersama.
7
 

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang 

diperoleh disini haruslah ditafsirkan sebagai hasil bentuk kerjasama antara 

suami dan isteri. Kata kerjasama harus diartikan secara luas, ada 2 (dua) 

kemungkinan bentuk kerjasama antara suami dan isteri. Pertama, antara suami 

dan isteri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah, sehingga terjadinya 

percampuran harta antara penghasilan dari suami dan penghasilan dari isteri. 

Kedua, hanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini tetap 

dipandang sebagai bentuk kerjasama, walaupun secara fisik tidak terlihat 

kerjasama disana. Namun seorang suami dalam bekerja tentu atas semangat, 

dukungan dan persiapan yang telah dilakukan oleh isterinya yang bertindak 

sebagai ibu rumah tangga.
8
 

Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung 

dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta 

benda/harta bersama yang ada didalamnya juga tidak akan ada masalah, karena 

mereka menganggap harta benda/harta bersama mereka masih menjadi satu 
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kesatuan untuk digunakan bersama-sama sepanjang atas persetujuan dari kedua 

belah pihak.
9
 Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (1) bahwa “Mengenai harta bersama, 

suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. 

Setiap pasangan suami-isteri pasti sangat mendambakan sebuah 

keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga diperlukan suatu usaha dan 

perjuangan agar dapat selalu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. 

Karena di dalam menjalin kehidupan berumah tangga tidak akan terlepas dari 

berbagai permasalah-permasalahan. Permasalahan yang kecilpun terkadang 

dapat berubah menjadi masalah yang besar apabila tidak segera untuk 

diselesaikan bersama.
10

 

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah 

hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda 

bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai 

perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta 

bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi 

masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan 

kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya.
11

 

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan 

perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah 

tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Bahkan terkadang karena 
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terlalu buruknya keadaan, sehingga sering terjadinya perselisihan/percekcokan 

diantara suami-isteri yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya 

mengalami kegoncangan, serta dirasakan sudah tidak dapat diperbaiki dan 

dilanjutkan lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok 

setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan 

perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.
12

 

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-

isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang 

didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan.
13

 

Perceraian itu dianggap sah apabila telah ada putusan pengadilan yang 

ditetapkan oleh Hakim. Dari perceraian yang sudah sah tersebut, maka tidak 

selalu permasalahan dalam rumah tangga bisa selesai atau berhenti sampai 

disitu saja. Biasanya masih terdapat beberapa masalah-masalah yang timbul 

antara mantan suami-isteri sebagai akibat dari perceraian tersebut. Diantara 

salah satunya yang biasa terjadi adalah perebutan pembagian harta gono-gini 

(harta bersama). 

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan 

suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri 

akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama 

perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap atau 

mendalilkan sama-sama memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam 

perkawinan. Hal tersebut disebabkan kebanyakan suami-isteri dalam keluarga 
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tidak ada yang mencatatkan tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh suami 

dan isteri, sehingga seringkali terjadi percampuran antara harta bawaan dengan 

harta bersama selama perkawinan berlangsung. Keadaan tersebut menyebabkan 

sulit diketahui dan dirinci secara detail harta mana yang milik suami dan harta 

mana yang milik isteri. 

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta 

bersama sehingga mengakibatkan banyak terjadi perselisihan antara suami istri 

yang memperebutkan pembagian harta bersama. Bahwa sengketa pembagian 

harta bersama haruslah diselesaikan melalui Pengadilan, bagi yang beragama 

Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama, 

sedangkan untuk yang non-Islam penyelesaian sengketa pembagian harta 

bersama gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan 

gugatan sengketa pembagian harta bersama tersebut pengajuannya bisa saja 

diajukan beserta/bersamaan dengan gugatan perceraiannya, dan bisa juga 

diajukan secara terpisah/tersendiri setelah adanya putusan cerai dari pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah 

disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda 

diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya 

masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku 

lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara 

tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta 

bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya 
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memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang 

bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam 

menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata 

tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa 

keadilan yang sewajarnya.
14

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berminat untuk 

mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian. 

Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: 

“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT 

PERCERAIAN” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta 

bersama suami-isteri setelah bercerai? 

2. Bagaimanakah akibat hukumnya setelah dilakukan pembagian harta 

bersama tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan 

pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai. 

2. Untuk mengetahui akibat setelah dilakukannya pembagian harta bersama. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi 

penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, 

khususnya hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pembagian harta bersama akibat dari perceraian. 

2. Manfaat Bagi Pribadi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih 

memahami dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pembagian harta bersama akibat dari perceraian. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan 

khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa 

dijadikan pedoman untuk warga masyarakat ataupun para keluarga, 

khususnya bagi yang sedang menghadapi masalah yang timbul akibat dari 
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perceraian agar dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan baik, serta 

dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama 

akibat dari perceraian. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-

isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang 

didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan.
15

 Perceraian itu dianggap sah apabila telah ada putusan 

pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim. Perceraian merupakan peristiwa 

hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan akibat-akibat hukum pula. 

Akibat hukum suatu perceraian yang paling mendasar yang dirasakan oleh 

pasangan suami-istri salah satunya yaitu mengenai pembagian harta bersama 

(gono-gini). Tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini) pasti dilakukan 

oleh bekas suami atau isteri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian 

harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung. 

Pengertian harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa 

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. 

Dari penjelasan pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta 

bersama ialah harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama 

perkawinan saja, harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan 

tidak termasuk harta bersama. 
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Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa pada 

dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu 

½ (setengah) bagian untuk suami dan ½ (setengah) bagian untuk isteri. 

Walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun 

isteri mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. 

Dengan demikian isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang 

diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada 

umumnya harta bersama harus dibagi dua, isteri maupun suami masing-masing 

akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian). 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara pembagian harta 

bersama di Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan menganalisis putusan 

tersebut, pertama penulis bisa mengetahui mengenai pertimbangan-

pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam memeriksa perkara 

apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta putusan 

yang telah dijatuhkan oleh Hakim tersebut apakah sudah memenuhi unsur 

keadilan bagi kedua belah pihak. Kedua penulis dapat mengetahui akibat 

hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama tersebut. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya.
16

 

Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya 

penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang dipakai. Adapun 

metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode normatif, karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.
17

 

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang 

(statue approach) dengan cara menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang 

diteliti.
18

Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan 

menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan 
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perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembagian harta bersama akibat dari perceraian. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitianhukum 

normatf yang bersifat deskriptif. Penelititan deskriptif, pada umumnya 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat 

terhadap suatu objek tertentu.
19

 Yang dalam penelitian ini, penulis akan 

mendeskripsikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembagian harta bersama akibat dari perceraian. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data 

primer dan data sekunder yang meliputi: 

a. Data Primer 

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan 

menganalisa putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Data-data yang berasal dari sumber 
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Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 

35. 
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data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,
20

 

dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan 

dengan objek masing), Dalam penelitian ini yang menjadi bahan 

hukum primernya adalah: 

a) KUHPerdata(Burgerlijk Wetboek). 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

d) Kompilasi Hukum Islam. 

e) Jurisprudensi (keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti buku-buku hukum perkawinan, hukum perceraian 

dan hukum pembagian harta dalam perkawinan, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar 

hukum yang relevan dengan penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan 

oleh penulis yaitu: 

a. Pengumpulan Primer 

Data primer dikumpulkan dengan metode data dokumentasi: 

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data atau dokumen-dokumen 

yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian 

ini dokumen yang dimaksud adalah Jurisprudensi/Putusan Pengadilan 

yang sudah berkekuatan hukum tetap tentang gugatan sengketa 

pembagian harta gono-gini (harta bersama) akibat dari perceraian. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunderdiperoleh melalui studi lapangan dengan 

melakukan penelitian secara langsung pada subjek penelitian, yaitu: 

1) Studi Kepustakaan 

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-

data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, 

serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 

2) Daftar Pertanyaan (Questionnaire) 

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang disampaikan secara 

tertulis.
21

 Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah 
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peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang 

dilakukan dapat lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis. 

3) Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan metode dimana interviewer (Pewawancara) 

bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya 

jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, 

pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari 

responden yang berkaitan dengan objek penelitian.
22

 Dalam hal ini 

Peneliti bertindak sebagai Interviewer dan yang menjadi responden 

atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 

5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 

kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku 

kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan 

pembagian harta bersama akibat perceraian. Akan dihubungkan dengan 

data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil 

wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk 

kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis 

serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah 

pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai 

sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) 

bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam Bab I ini berisi antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam Bab II ini berisi Pengertian Perceraian, Pengertian Harta 

Bersama Dalam Perkawinan, Saat Terjadinya Perceraian, Akibat Perceraian 

Yang Berhubungan Dengan Harta Perkawinan Suami-Istri, Macam-Macam 

Harta Bersama Dalam Perkawinan, Pembagian Harta Bersama Setelah 

Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPerdata (Burgerlijk 

Wetboek), dan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta 

Suami-Istri Setelah Terjadinya Perceraian 

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahsan 

Dalam Bab III Penulis akan menguraikan dan membahas hasil yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukannya mengenai Pertimbangan 

Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Suami-Isteri Setelah 

Bercerai, dan Akibat Setelah Dilakukannya Pembagian Harta Bersama 
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BAB IV Penutup 

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan 

jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan 

dengan hasil  penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini. 


