
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan 

kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul 

hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.  

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 

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

Esa, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mempersulit terjadinya perceraian.  Perceraian adalah putusnya perkawinan 

antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah 

tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah 

sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah 

pihak. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai 

cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan 

keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali 

hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu 
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adalah sebagai way out bagi suami istri demi kebahagian yang dapat 

diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi.
1
 

Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang 

Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan 

disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan 

pengadilan.  

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan 

perceraian, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang 

sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 

adalah: (1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan. (2) Salah satu pihak 

meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak 

yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya. 

(3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4) Salah satu pihak 

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap 

                                                             
1 Abdul Manan, “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di 

Lingkungan Peradilan Agama” dalam Jurnal Mimbar Hukum, 2001, 

https://www.google.com/=Abdul+Manan%2C+%E2%80%9CProblematika+Perceraian+Karena+Z

ina+%2C+2001&ie=utf-8&oe=utf-8, diunduh 24 Agustus 2014, pukul 19:30 WIB. 

https://www.google.com/=Abdul+Manan%2C+%E2%80%9CProblematika+Perceraian+Karena+Zina+%2C+2001&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/=Abdul+Manan%2C+%E2%80%9CProblematika+Perceraian+Karena+Zina+%2C+2001&ie=utf-8&oe=utf-8
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pihak yang lain. (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 

yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

atau istri. (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat 

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Agama setempat, yaitu untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. 

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau istri 

mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini 

Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam 

dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Jika setelah 

diperiksa ternyata ada alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan cerai 

yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan 

atau gugatan cerai tersebut. Dengan telah bercerainya pasangan suami istri, 

maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusnya ikatan suami istri, kedua 

harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga 

pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun orang tua 

sudah bercerai, orang tua masih terikat pada kewajiban untuk memelihara 

anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui 

bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap 

pemeliharaan anak. Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai 

mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk 
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biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak 

tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut 

memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.
2
 Pasal 300 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang melaksanakan 

kekuasaan orang tua adalah bapak. Mengenai hal ini pula telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Menurut ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, baik ibu atau 

bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas 

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. 

Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi 

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul 

biaya tersebut.
3
 

Menyadari demikian pentingnya kedudukan anak dalam keluarga, 

individu, masyarakat, bangsa dan negara maka Undang-Undang telah 

mengatur hak-hak anak, bukan hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Berbagai Peraturan 

Perundang-undangan Lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah 

                                                             
2 Rifyal Ka’bah, “Permasalahan Perkawinan” dalam Jurnal Varia Peradilan, 2008, 

www.journal.unitas-pdg.ac.id/downlotfilemh.php?file=JURNAL.docx, diunduh 21 Desember 

2014, pukul 15:36 WIB.  
3 H.M. Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

hal. 115. 

http://www.journal.unitas-pdg.ac.id/downlotfilemh.php?file=JURNAL.docx
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putusan pengadilan. Akan tetapi, dalam berbagai putusan Pengadilan Agama 

khususnya di Pengadilan Agama Surakarta menunjukkan variasi antara 

putusan yang menghukum dan tidak menghukum orang tua untuk memberikan 

biaya nafkah anak.  

Pemberian nafkah dalam hukum keluarga telah meletakkan beberapa 

hal fundamental, kaitannya sebagai prinsip dan latar belakang keterbentukan 

sub-sub hukum di dalamnya. Konstruksi sub-sub hukum keluarga dengan 

demikian melibatkan asas-asas yang bersinergi dengan format hukum itu 

sendiri. Berdasarkan asas itu, maka hukum keluarga melahirkan konsekuensi 

berupa terciptanya hak dan kewajiban yang saling timbal-balik di antara 

person-person dalam keluarga. Di antara hak dan kewajiban itu, adalah ketika 

jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah 

tangga. Dalam situasi ini, maka adalah kemutlakan jika harus ada yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu, mulai sandang, pangan dan papan. 

Semua hal itu, oleh agama secara umum disebut sebagai nafkah.
4
  

Pengertian nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh 

seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya 

untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan 

sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Batas minimal ini akan menjadi 

penting saat dihadapkan pada pertimbangan apakah seorang suami dinyatakan 

                                                             
4 Erfani, 2012, Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga, dalam 

http://dapurhukumanda.blogspot.co.id/2014/04/implikasi-nafkah-dalam-konstruksi-hukum-

keluarga.html, diunduh 16 Desember 2014, pukul 14:25 WIB. 

http://dapurhukumanda.blogspot.co.id/2014/04/implikasi-nafkah-dalam-konstruksi-hukum-keluarga.html
http://dapurhukumanda.blogspot.co.id/2014/04/implikasi-nafkah-dalam-konstruksi-hukum-keluarga.html
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telah menafkahi atau tidak, saat hal itu dijadikan alasan gugatan nafkah oleh 

istri atau dalam alasan perceraian karena tidak dinafkahi. 

Pemberian nafkah setelah terjadi proses perceraian, pengadilan dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan 

atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
5
 Berdasarkan Pasal 34 UU 

Perkawinan, sebagai suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan. Apabila 

suami melalaikan kewajiban, istri dapat menggugat ke pengadilan negeri. 

Sebagai referensi, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami, untuk 

memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri, demikian pula pemberian 

nafkah pada anak.   

Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila 

istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak, walaupun tidak adanya 

suatu tuntutan dari istri sehingga istri pun juga diberikan hak untuk 

mengajukan gugatan balik atas nafkah anak, iddah dan mut’ah. Jika cerai 

gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus 

mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak, 

namun hakim Pengadilan Agama tidak wajib untuk membebankan kepada 

mantan suami atas biaya penghidupan atau nafkah kepada mantan istri dan 

anak jika istri tidak menuntut hal tersebut karena hakim mendasarkan pada 

ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami lalai terhadap kewajiban yang 

dibebankan oleh hakim terhadap mantan istri maupun anaknya maka mantan 

                                                             
5   Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih 

dahulu ke Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku.  

Mengenai hak anak pasca perceraian orang tua apabila dikaitkan 

dengan beberapa aturan perundang-undangan maka dapat dirumuskan 

beberapa hak-hak anak korban perceraian bahwa setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 28 B Ayat (2) UUD 

1945).   Pasal 13 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap 

anak harus terbebas dari penelantaran. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 berbunyi : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pasal 

149 butir d dan Pasal 156 huruf d KHI : bilamana perkawinan putus karena 

cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-

anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.  

Perceraian yang terjadi karena talak dari suami terhadap istrinya, maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. 

Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, 

biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan 

berlangsung. 

Berdasarkan beberapa aturan perundangan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hak-hak anak juga perlu menjadi perhatian majelis hakim terutama 

dalam kasus perceraian. Satu hal yang harus ada dalam pola berpikir hakim 
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adalah bahwa dalam setiap perceraian, anak akan menjadi pihak yang paling 

dirugikan dan perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam memutus dan 

meneruskan hubungan rumah tangga suami istri. 

Atas dasar penjelasan tentang nafkah bagi anak pasca perceraian 

merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Alasannya, bahwa kewajiban 

pemberian nafkah pada anak dari mantan suami atau ayah merupakan 

permasalahan yang penting sebagai wujud tanggung jawab seorang ayah 

kepada anak, meskipun sudah bercerai. Akan tetapi pada kenyataannya, 

putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah 

ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga ibu yang memelihara anak 

menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Atau 

sebaliknya, biaya hidup anak sudah diberikan kepada mantan, tetapi biaya 

tersebut dipergunakan untuk kebutuhan ibu dan tidak untuk kepentingan 

anak.
6
 Di samping itu, masih banyak orang tua setelah perceraian tidak 

mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang menghukum 

orang tua tersebut untuk memberikan biaya nafkah serta memberikan hak-hak 

yang diperoleh oleh anak. 

Memperhatikan fenomena di atas, penulis mencoba untuk mengkaji 

lebih jauh dalam penelitian yang berjudul: “JAMINAN TERHADAP 

NAFKAH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN PNS (Studi Putusan 

Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA.Ska)”. 

 

                                                             
6 Abdul Manan, Op.Cit., hal. 8. 
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B. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji 

oleh penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan 

mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat. Selain itu, perumusan masalah 

diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk 

hubungan dengan masalah yang dibahas. Maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan 

perceraian yang di lakukan oleh PNS? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang sudah dan akan dilaksanakan haruslah 

dapat memberikan kegunaan yang jelas pula. Penelitian dilakukan tidak 

hanya sekedar demi kepentingan penulis saja. Namun  disamping itu juga ada 

beberapa hal mendasar yang dijadikan dasar tujuan dalam penelitian ini, 

yaitu:  

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan 

putusan perceraian yang di lakukan oleh PNS 

b. Untuk mendeskripsikan mengenai keputusan hakim dalam memberikan 

hak nafkah terhadap anak 
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2.  Tujuan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan penulis dalam hal Jaminan Terhadap Nafkah 

Anak Akibat dari Perceraian PNS 

b. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dalam 

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan 

kegunaan yang diambil dari penelitian yang dilakukan. Manfaat yang 

dihasilkan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi yang jelas kepada pembaca skripsi mengenai 

Jaminan Terhadap Nafkah Anak Akibat Dari Perceraian PNS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan, masukan, dan 

referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 
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usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.
7
 Dalam penelitian 

yang penulis lakukan yaitu Jaminan Nafkah Terhadap Anak Akibat Dari 

Perceraian PNS (Studi Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA.Ska). Adapun 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

yuridis empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum 

sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang 

mempola.
8
 

Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar seluruh 

permasalahan harus mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal 

ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat 

diperoleh jawaban secara tuntas. Sedangkan pendekatan secara empiris 

dimaksudkan memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang 

berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat yang 

berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji. Dalam melakukan 

penelitian ini, dengan cara mendasarkan permasalahan yang hendak dikaji. 

 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau 

                                                             
7 Sutrisno Hadi, 1993, Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 

4. 
8 Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,  Jakarta: 

Ghalia Indonesia, hal. 34. 
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melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.
9
 Adapun yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada 

pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, 

kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk 

selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.
10

 

Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan 

pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang, sehingga 

dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan mendapatkan hasil 

penelitian secara terperinci dan teliti mengenai putusan perceraian 

terhadap nafkah anak. 

 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian 

yang dimaksudkan untuk memperoleh dasar suatu teori dan 

memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-

bahan: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan yang mengikat berupa beberapa peraturan 

perundang-undangan dan Putusan perkara cerai yang terdiri dari; 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

                                                             
9 Winarno Surahman, 1989, Dasar dan Tekhnik Riset, Bandung: Tarsito, hal. 26. 
10 Sunaryo, 1989, Metode Research, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 

hal. 29. 
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c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 

d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam. 

e) Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2012/PA.Ska. 

f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan 

Agama. 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin                  

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat dan memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan buku-buku ilmiah 

yang berhubungan dengan masalah-masalah mengenai jaminan 

nafkah terhadap anak akibat dari perceraian PNS. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan 

merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

yaitu Kamus Hukum ataupun Kamus Bahasa Indonesia. 

b. Penelitian Lapangan 

1) Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam 

melakukan penelitian ini dapat lebih terarah. Dalam penelitian ini 
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penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama 

Surakarta karena di Pengadilan Agama Surakarta cukup banyak 

penanganan perkara tentang perkara perceraian dan yang 

menyangkut mengenai tanggung jawab orang tua terhadap nafkah 

anak, yang memungkinkan banyak pula problematika mengapa 

perkara itu banyak terjadi di Pengadilan Agama Surakarta, 

sehingga layak rasanya jika penulis mengambil lokasi tersebut 

sebagai objek penelitian. 

2) Subjek Penelitian 

Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 

responden, dan dalam hal ini adalah Panitera Muda Hukum dan 

Hakim Pengadilan Agama Surakarta. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan 

jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan 

perundang-undangan termasuk pula yurisprudensi, dan  bahan hukum 

sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku 

yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum 

tersier berupa kamus hukum, yang mana semua bahan hukum tersebut 

dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam 

menyusun dan melakukan penelitian. 
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b. Penelitian Lapangan  

Wawancara (interview) yaitu suatu proses tanya jawab dalam 

dua orang atau lebih secara baik, yang satu dan yang lain dapat 

mendengar dengan telinganya sendiri.
11

 Wawancara dilaksanakan 

dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden di 

Pengadilan Agama Surakarta. 

 

5. Metode Analisis Data 

Berbagai data diperoleh dari studi kepustakaan berupa beberapa 

peraturan perundangan yang relevan untuk dikaji dan literatur atau buku-

buku yang ada kaitannya dengan permasalahan perceraian terhadap nafkah 

anak serta putusan dalam perkara cerai, kemudian diadakan wawancara 

(interview) yaitu melalui tanya jawab dengan para responden di 

Pengadilan Agama Surakarta. Teknis analisis data  tidak dapat dipisahkan 

dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, dalam penelitian 

ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif yaitu data-

data atau keterangan-keterangan yang terkumpul disajikan dalam bentuk 

uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan 

gambaran lengkap dan sistematis mengenai Jaminan Nafkah Terhadap 

Anak Akibat dari Perceraian PNS. 

 

 

                                                             
11 Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Jakarta: Rineka Cipta, 

hal. 10. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 

seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan 

ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut: 

Bab Pertama, pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika skipsi. 

Bab Kedua, tinjauan pustaka berisi teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian membahas tentang: Tinjauan Umum Tentang Perceraian meliputi 

pengertian perceraian, tata cara perceraian, dan akibat hukum perceraian.  

Tinjauan Putusan Hakim dalam Perceraian meliputi pengertian putusan hakim, 

dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian. tinjauan tentang 

tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak meliputi pengertian, konsep 

dan ketentuan tentang anak, pemeliharaan dan  nafkah, berdasarkan undang-

undang perkawinan, dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan membahas tentang  

pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan perceraian yang di lakukan 

PNS dan pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah anak.  

Bab keempat, penutup berisi kesimpulan dan saran. 


