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BAB I 

PENDAHLUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang sedang berkembang dan membangun, Negara 

Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan dan melaksanakan 

pembangunan di segala bidang, upaya tersebut dilaksanakan dengan suatu 

pola pembangunan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini di maksud 

agar tujuan pembangunan nasional yang telah dicanangkan tercapai, yaitu 

menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada 

partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang 

suku, agama maupun tingkat kehidupan.  

Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan, sejahtera dari 

lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga yang di awali dengan 

adanya suatu perkawinan. 

Dalam hukum islam, pernikahan pada dasarnya adalah mubah (boleh) 

selanjutnya hukum itu bisa  berubah tergantung pada kondisi seseorang yang 

bersangkutan, maka hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, 

makruh, dan haram. 

Perkawinan hukumnya wajib, jika seseorang telah cukup sandang 

pangan dan di kawatirkan terjerumus dalam perzinaan. Sedangkan perkawinan 

hukumnya sunnah, jika seseorang telah ingin menikah dan telah cukup 

sandang pangan. 



 

Adapun perkawinan hukumnya makruh jika, jika seseorang  belum 

mampu, sedangkan perkawinan hukumya haram, jika seseorang melakukan 

perkawinan hanya untuk menyakiti orang yang telah di kawininya. Beberapa 

ketentuan-ketentuan hukum yang temporal di atas dapat  di pelajari dengan  

mendasarkan pada sabda nabi:  

“Hai para pemuda “ siapa saja diantara kamu yang sudah mampu 

menanggung biaya, hendaklah ia kawin, karena kawin membatasi pandangan 

dan menjaga kehormatan. bagi siapa yang belum, maka hendaklah ia 

berpuasa, karena  puasa itu menjadi perisai baginya”. (hr. bukhari.)   

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang tenteram, damai 

dan sejahtera lahir batin, hal ini tercantum dalam Al-qur’an : (surat 30 Al-

Arum ayat 21) :   

 

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.  

Dalam hal perkawinan dalam Hukum Islam di katakan bukan hanya 

sekedar pengabsahan dan kehalalan hubungan antara suami istri tetapi di 



 

harapkan juga mendapatkan  keturunan sebagaimana tercantum dalam Al-

qur’an (Surat 25. Al-Furqon ayat : 74) : 

 
 

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah 

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 

(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” 

 

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu pernikahan atau 

perkawinan, yaitu yang di katakan dengan anak adalah seseorang yang di 

lahirkan dari rahim seorang wanita, bila hanya di kaitkan dengan ibu, bila di 

kaitkan dengan kedua orang tua atau ibu dan bapak maka anak adalah 

seseorang yang di lahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua 

orang tuanya. Anak merupakan anugerah Allah yang di berikan kepada 

hambanya, tidak semua insan di dunia di beri kepercayaan untuk memiliki dan 

mengasuh anak, oleh karena itu kehadiran anak dalam rumah tangga adalah 

suatu kenikmatan yang tiada tara, oleh  karena itu harus dan wajib di syukuri 

dan tidak di sanksikan bahwa putra dan putri merupakan cinderamata yang 

tidak diragukan lagi, belahan jiwa setiap jiwa, Mereka adalah sumber 

kebahagian dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih 

bahagia, Karena mereka jualah rezeki di cari dan lantarannya pula cita-cita 

dan harapan di gapai. 



 

Akan tetapi di dalam suatu perkawinan tidak semuanya berjalan 

seperti apa yang di harapkan, seperti dengan adanya sesuatu hal yang  biasa 

memicu keretakan dalam suatu perkawinan, keretakan yang bisa menimbulkan 

kekecewaan atau mematahkan hati bagi semua pihak yang terlibat di 

antaranya suami, istri, anak-anak, dan anggota lain dalam keluarga, bahkan 

orang-orang terdekatnya. Perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang 

kurang baik, dari segi moral maupun keluarga dan bagi mereka yang  

mempunyai anak akan membawa  tanggung jawab yang lebih berat, sehingga 

anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Setelah perceraian 

itu terjadi. Mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan 

pendidikan yang semestinya di dapat dari kedua orang tuanya. 

Seperti telah di ketahui bersama bahwa permasalahan hak asuh anak 

sering timbul dalam kehidupan manusia, sebagai akibat dari perceraian yang 

dilakukan kedua orang tuanya, bagi orang tua tentunya1, menginginkan anak-

anaknya tetap berada di dekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak 

mau antara kedua orang tua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya 

berada dalam penguasaan salah satu dari mereka, atau dengan jalan  

pembagian hak asuhnya berdasarkan putusan hakim yang memutuskan 

perceraian mereka. 

Dalam hal hak asuh anak, kedua orang  tua yang telah bercerai dapat 

kehilangan hak asuhnya atau di hentikan hak asuhnya pada waktu tertentu 

oleh orang tua yang lain atau, keluarga anak dalam garis  lurus ke atas dan 

                                                 
1 Departemen Agama, RI. Al-quran Dan Terjemahan, Jakarta hal 11 



 

saudara  kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dalam 

pencabutan hak asuh anak tidak berpengaruh terhadap seorang bapak untuk 

menjadi wali dalam pernikahan anaknya dan masih berkewajiban memberikan 

nafkah terhadap anaknya tersebut, termasuk dalam pengurusan harta, anak 

yang belum dewasa atau karena sebab lain sehingga tidak  mampu mengurus 

hartanya sendiri harus di letakkan dalam perwalian. Firman Allah S.W.T 

dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa’ Ayat 51 :     

 
Artinya : “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi 

bahagian dari Al kitab ? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan 

mengatakan kepada orang-orang Kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu 

lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.” 

 

Hal ini menerangkan bahwa jangan menyerahkan harta kepada kepada 

orang-orang yang belum sempurna akalnya ialah Anak yatim yang belum 

baliqh atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya sendiri, dan 

kita harus memberi pakaian dan belanjanya.  

Sedangkan dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah 

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa 

rohmah. 



 

Dalam Undang-Undang perkawinan menyebutkan orang yang di anggap 

dewasa setelah mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, jadi 

seorang anak atau lebih yang belum mencapai umur 18 tahun masih berhak 

atas pengasuhan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai, 

dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak 

tersebut, bila nanti terjadi perselisihan dalam penguasaan anak maka 

pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun 

mengurangi hak-hak anak tersebut.2  

Kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian 

besar penduduknya beragama Islam, bila terjadi perceraian dan, telah 

mempunyai anak di bawah umur maka akan menimbulkan permasalahan 

karena di antara suami istri yang telah bercerai merasa paling berhak untuk 

mengasuh anaknya tersebut. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk 

meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul “HAK ASUH 

ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN  (Study Kasus Di 

Pengadilan Agama Sragen)” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Abdurahman,1983, Alyaziri Kilap Al Fiqih, Al Mazalib, A bara`a`a. Beirut; Al –Fikr hal 367   



 

B. Pembatasan  Masalah  

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam 

menafsirkan maksud yang terkandung dalam judul di atas, dan mengingat 

akan luasnya permasalahan yang timbul akibat hak asuh anak di bawah umur, 

serta mengingat terbatasnya akan waktu dan biaya, tenaga dan data, adapun 

batasan masalah tersebut di atas adalah mencakup dalam satu masalah yaitu: 

1. Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut 

Hukum Islam Study Kasus Di Pengadilan Agama Sragen. 

2. Mengenai Tugas Dan Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Di 

Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Telah Bercerai. 

C. Perumusan Masalah  

Masalah adalah sesuatu hal yang membutuhkan penyelesaian3 oleh 

karena itu dalam skripsi ini penulis mencoba memaparkan apa saja yang 

menjadi masalah mengenai hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan 

Agama Sragen. 

 Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban 

kedua orang tuanya, baik yang masih dalam tali pernikahan ataupun yang 

telah bercerai. 

Terhadap pribadi anak, wali berkewajiban mengurus, mendidik anak, 

mencerdaskan dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari 

                                                                                                                                      
 
3 Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, Metode Penellitian Hukum Dan Juru Materi, Jakarta, Ghalia 
Indonesia, hal 45 
 
 
 



 

keterampilannya, dan terhadap harta yang berada dalam penguasaan wali, wali 

wajib mengurus harta kekayaan anak laksana bapak rumah tangga yang baik, 

sebab wali di dalam mengurus dan memelihara harta benda sebaik-baiknya 

dengan menghormati agama dan kepercayaannya. 

Dari perumusan masalah di atas dapat di tarik beberapa yang perlu di 

teliti dan di tuangkan kedalam penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Di  

Pengadilan Agama Sragen Mengenai Pemeliharaan Anak Atau Hak Asuh 

Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya ? 

2. Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab Penerima Pengasuhan Atas Anak 

Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam ? 

D. Tujuan Penelitian 

Di dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak di 

capai, maka penyusun mengadakan penelitian dengan judul “Hak Asuh Anak 

Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam”, adapun tujuan 

dan manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Di 

Pengadilan Agama Sragen Dalam Hal Hak Asuh Anak Di Bawah Umur 

Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam. 

2.  Untuk Mengetahui Tugas Dan Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Di 

Bawah Umur Menurut Hukum Islam. 

 

 



 

E. Manfaat Penelitian 

Nilai yang terkandung di dalam suatu penelitian ini tidak lepas dari 

besarnya manfaat yang akan di peroleh dengan adanya penelitian, adapun 

yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

permasalahan perwalian bagi masyarakat luas maupun masyarakat dalam 

lingkup akademik. 

2. Di samping itu di harapkan mampu untuk memberikan sumbangan 

pemikiran bagi dunia ilmu hukum, khususnya Hukum Islam yang 

mengenai hak asuh di bawah umur akibat perceraian. 

3. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan dan penerapan Hukum Islam 

di Indonesia pada masa yang akan datang, terutama mengenai hak asuh 

anak di bawah umur akibat perceraian. 

4. Sebagai pemahaman ilmu pengetahuan dan telaah pustaka sehingga dapat 

bermanfaat.   

F. Metodologi Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala  sesuatu 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka di perlukan suatu 

pedoman penelitian yang di sebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan 

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 

tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, 

merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.  



 

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara untuk mencari, 

merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu 

tujuan. Agar terarahnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi 

penelitian sebagai berikut:           

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dipakai adalah menggunakan jenis penelitian 

yang bersifat diskriptif, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan 

secara sistematis mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat 

perceraian menurut Hukum Islam. 

2. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode 

pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu dalam menganalisis data 

didasarkan pada asas-asas hukum dan pengamatan-pengamatan yang ada 

pada masyarakat serta pada putusan-putusan Hakim di Pengadilan Agama 

Sragen.    

3. Sumber Data  

a. Data sekunder adalah data data utama yang melalui bahan pustaka, 

baik yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, dan 

hadist-hadist, dan pendapat para ulama yang ada hubungannya dengan 

obyek yang di teliti.  

b. Data primer adalah data pendukung yang di peroleh dari hasil 

wawancara dengan ketua pengadilan agama Sragen dan dengan orang 

tua wali. 



 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang di peroleh dengan penelitian ini akan di kumpulkan dengan 

tiga cara yaitu : 

a. Study pustaka 

Study pustaka adalah cara untuk mengumpulkan data sekunder ini 

adalah dengan mencari, mencatat, dan mempelajari data sekunder. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data primer adalah 

dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan terstruktur untuk 

menggali keterangan antara penulis dengan pihak Pengadilan Agama 

Sragen dan orang yang menjadi wali atas hak asuh anak di bawah 

umur akibat perceraian.  

c. Observasi 

Yaitu pengamatan yang di lakukan secara langsung terhadap keadaan 

yang sebenarnya dari obyek yang di teliti serta data-data sebanyak 

mungkin. Data yang di kumpulkan secara lengkap dan sistematis di 

lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sragen.   

5. Metode Analisis Data Penelitian    

Dalam penelitian ini penulis  menggunakan teknik analisis secara 

kualitatif yang mana data yang di peroleh dari obyek yang di teliti sebagai 

satu kesatuan yang utuh yang dikaitkan dengan Hukum Islam hingga pada 

tahap akhirnya dapat di ketahui dengan adanya kasus-kasus dan 



 

keterangan-keterangan dari orang yang menjadi wali dengan pihak 

Pengadilan seperti ketua Pengadilan Agama Sragen.4 

G. Sistimatika Skripsi 

Dalam sistimatika skripsi ini penyusun membagi dalam empat (4) bab 

yang terdiri dari : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

 A.  Latar Belakang Masalah 

 B.  Pembatasan Masalah 

 C. Perumusan Masalah 

 D.  Tujuan Penelitian 

 E.  Manfaat Penelitian 

 F.  Metode Penelitian  

 G.  Sistematika Penelitian 

BAB II. TINJUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat 

Perceraian Menurut Hukum Islam 

    1. Tinjuan Tentang Perwalian Menurut Hukum Islam 

         a. Pengertian Perwalian 

         b. Syarat-syarat Perwalian  

        c.  Macam-Macam Wali 

        d.  Tugas dan tanggung jawab wali terhadap anak di bawah  umur 

           e.  Tugas dan tanggung jawab wali terhadap harta benda 

                                                 
4 Soemitro, Ronny Hanitijo,ibid, hal.54 



 

B. Tinjuan Umum Tentang Peradilan Agama  

     1. Kompentensi  Peradilan Agama 

   a. Kompentensi Relatif Peradilan Agama  

    b. Kompentensi Absolut Peradilan Agama 

     2.. Produk-produk Peradilan  

           a.  Putusan   

           b.  Penetapan 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     A. Hasil Penelitian 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Di 

Pengadilan Agama Sragen Mengenai Hak Asuh Anak Dibawah 

Umur Akibat Perceraian 

2. Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab Penerima Pengasuhan 

Atau Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam 

B. Hasil Pembahasan 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Di 

Pengadilan Agama Sragen Mengenai Hak Asuh Anak Dibawah 

Umur Akibat Perceraian 

2. Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab Penerima Pengasuhan 

Atau Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam 

 

 

 



 

BAB IV. PENUTUP 

    a.  Kesimpulan 

    b.  Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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