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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 “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” 
1
.Perkawinan merupakan 

sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia dan 

diharapkan untuk dapat melestarikan proses histori keberadaan manusia di 

dalam kehidupan dunia dengan melahirkan keturunan yang dari keturunan itu 

maka akan membentuk dan melahirkan keluarga,dan pada akhirnya keluarga 

adalah  unit kecil sebagai  bagian yang tidak terlepas dari kehidupan di dalam 

masyarakat 
2
. 

Perkawinan merupakan suatu keharusan untuk menjaga berbagai akses 

negative yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat,itulah sebabnya 

Rasulullah Muhammad saw pernah mengatakan bahwa perkawinan adalah 

sunnahku, barang siapa tidak melakukan perkawinan dia bukan 

golonganku(umatku)
3
. Perlunya suatu payung hukum untuk memberikan 

perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri 

dalam membina kelangsungan rumah tangga untuk mencapai tujuan 

                                                           
1
 Hilman Hadikusuma,1990 ,Hukum Perkawinan Indonesia ,Bandung: Mandar Maju, hal 1. 

2
 Lili Rasjidi, 1991, Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: 

Remaja Rosdakarya,hal 5 
3
 Departemen Agama RI , 2007, Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian 

diberbagai Komunitas dan Adat,Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, hal 175. 



2 
 

 
 

perkawinan sebagaimana asas atau prinsip perkawinan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut 

Sudarsono mengatakan bahwa: “Tujuan perkawinan adalah membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal”.Untuk itu suami istri saling membantu dan 

melengkapi,agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya  

membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil”
4
.Islam 

menginginkan perkawinan itu kekal  di antara suami isteri kecuali dengan 

sebab yang tidak dapat di elakkan yaitu dengan sebab maut  salah seorang  

diantara mereka berdua.Itulah sebabnya dalam melakukan perkawinan, tidak 

disahkan  perkawinan untuk sekedar bersenang-senang yang batas waktunya 

sementara.Namun demikian islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi pula 

tidak mempermudah perceraian.
5
 

Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah 

dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan 

perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu 

semakin membuka peluang untuk timbulnya perselingkuhan di antara 

pasangan.Perselingkuhan seakan menjadi bom waktu bagi keutuhan sebuah 

keluarga yang sewaktu-waktu dapat meledak dan membinasakan 

keharmonisan rumah tangga, tanpa pandang strata sosial ekonomi, latar 

belakang pendidikan, jabatan, maupun status hukumnya. Perselingkuhan, 

dengan seks atau tanpa hubungan seks, meskipun jelas-jelas haram menurut 
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agama dan dicap buruk oleh masyarakat, pada kenyataannya begitu mudah 

untuk ditemukan, bahkan untuk dilakukan. 

Perselingkuhan tidak hanya memporakporandakan keharmonisan 

keluarga yang dibina dalam hitungan bulan dan tahun saja, namun tidak 

sedikit pula perselingkuhan menjadi momok penyakit yang menghancurkan 

biduk rumah tangga yang telah diarungi selama puluhan tahun lamanya, 

bahkan ada yang telah memiliki putra-putri dari hasil perkawinan mereka 

yang berusia dewasa, namun tetap saja perselingkuhan tersebut mampu 

menggoyahkan keharmonisan rumah tangga, dan akhirnya berakhir di meja 

perceraian.Perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga menurut asumsi  

peneliti adalah diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah 

tangga. Padahal dalam Kompilasi Hukum islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan 

bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain. 

Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu  hubungan yang baik satu 

sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian 

terhadap pasangan suami istri satu sama  lain menyebabkan adanya pihak 

diluar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak 

dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu 

yakni suami atau istri
6
. 

Pengadilan Agama Sukoharjo pada Tahun 2018 telah menangani 41 

kasus perceraian dengan faktor penyebab gangguan dari pihak ketiga sebagai 
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alasan para pihak mengajukan perceraian, dan di antara 41 kasus tersebut , di 

temukan 15 putusan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, satu 

putusan dari pihak suami yang mengajukan permohonan talak karena istrinya 

berselingkuh, dan satu putusan dari pihak istri yang menggugat cerai 

suaminya karena berselingkuh
7
. Melihat perkara tersebut, dapat dikatakan 

bahwa perselingkuhan keluarga tidak hanya terjadi dari pihak suami, ada pula 

dari pihak istri yang terbukti selingkuh sehingga suaminya mengajukan 

permohonan talak terhadap istrinya
8
. Perceraian pada hakekatnya adalah 

suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi 

keharmonisan dalam perkawinan. Perceraian hanya dibenarkan 

penggunaaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat 

yang lebih besar .Karena itu perceraian adalah pintu darurat perkawinan guna 

keselamatan bersama
9
.  

Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan teretentu serta 

dilakukan di depan sidang pengadilan
10

.Gugatan perceraian harus diajukan ke 

Pengadilan Negeri didaerah hukum suami yang memiliki tempat tinggal 

pokok pada saat mengajukan permohonan termasuk  dalam 831 reglemen 

acara perdata atau tempat tinggal sebenarnya bila tidak memiliki tempat 

tinggal pokok.  Jika pada saat mmengajukan surat permohonan permohonan 

tersebut  di atas suami tdak memiliki tempat tinggal pokok atau sesungguhnya 
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di Indonesia,  maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri 

tempat kediaman isteri sebenarnya perceraian perceraian sekali-kali tidak 

dapat terjadi atas persetujuan bersama.Perceraian hanya dikatakan sah setelah 

ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan kata lain 

perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah 

untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan, harus ada alasan-

alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan 

Pengadilan. Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam telah menyebutkan alasan-alasan diperbolehkan perceraian, 

yaitu: 

a. Salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain-lain yang susah untuk disembuhkan.  

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun 

berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal yang lain diluar kemampuannya.  

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang jauh lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang bisa 

membahayakan pihak lain.  

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami atau istri.  
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f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam 

rumah tangga.  

g. Suami melanggar taklik talak;  

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga
11

 

Melihat aturan di atas, alasan perselingkuhan tidak disebutkan di antara 

aturan-aturan diperbolehkannya perceraian, namun hakim Pengadilan Agama 

Sukoharjo telah memutuskan cerai terhadap perkara yang telah diajukan 

kepada pengadilan. Dengan demikian hakim yang mengadili dan memutuskan 

perkara tersebut harus benar-benar meyakini secara pasti mengenai bukti 

yang diberikan oleh pihak yang berperkara, di samping itu hakim juga harus 

memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip 

Perundang-undangan yang berlaku, karena pada dasarnya peraturan tentang 

perselingkuhan sebagai alasan perceraian belum ada secara yuridis dan 

normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para 

pihak yang bersengketa, namun juga dapat memberikan pertanggung jawaban 

kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan, baik secara hukum 

nasional, maupun secara hukum Islam. 

Dari fenomena yang terjadi di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS 

PUTUSAN PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN (Studi 

Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang dapat dirumuskan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa dasar hukum dalam proses penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama karena faktor perselingkuhan? 

2. Bagaimana kesesuaian putusan Pengadilan Agama 

No.196/pdt.g/2018/pa.skh tentang  perkara perceraian karena faktor 

perselingkuhan dengan Undang-undangan No 1 Tahun1974? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui mengenai dasar hukum dalam proses 

penyelesaian putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tentang  perkara 

perceraian karena faktor perselingkuhan. 

2. Untuk mengetahui  kesesuaian putusan Pengadilan Agama 

Sukoharjo no.196/pdt.g/2018/pa.skh tentang  perkara perceraian 

karena faktor perselingkuhan dengan Undang-undangan No 1 

Tahun1974. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Diharapakan dari penulisan skripsi ini dapat menambah 

konstribusi pengetahuan tentang perceraian akibat perselingkuhan, 

dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara 

perceraian sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum 

khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah 

yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus 

cerai gugat karena perselingkuhan dalam rumah tangga khususnya di 

wilayah hukum Sukoharjo. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Perkawinan 

Suami Isteri 

Gugat Cerai Selingkuh 

Pengadilan Agama 

Tinjauan UU Perkwinan dan KHI 

Dikabulkan 

Putusan 

Pertimbangan Hakim 

Perceraian 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perkawinan yang terjadi antara 

suami dan isteri dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya 

ialah masalah perselingkuhan.Suami telah berselingkuh dan tidak dapat 

diterima oleh isteri.Pihak Isteri kemudian melakukan gugatan cerai kepada 

Pengadilan Agama dan di daftarkan di Pengadilan agama. Berdasarkan 

tinjauan hukum  yang mengatur menegani perceraian yaitu UU No 1 Tahun 

1974 dan pasal 110 Kompilasi Hukum Islam , dimana di dalamnya 

disebutkan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian.Salah satu 

alasan diantaranya ialah “salah satu pihak berbuat zina” 
12

.Maka berdasarkan 

hal ini faktor perselingkuhan memenuhi alasan-alasan untuk dapat 

diperbolehkannya perceraian.Gugatan cerai  telah memenuhi unsur-unsur 

alasan cerai yang telah disebutkan di dalam Undang-undang yang 

berlaku.Maka berdasarkan pertimbangan hakim, gugatan dinyatakan sah dan 

gugatan cerai dikabulkan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yaitu 

dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk 

mencapai suatu tujuan penelitian.
13

Metode yang dipergunakan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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Ahmad Rofiq, 2013,Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta : Raja  Grafindo 

Persada,hal 218. 
13 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Alumni, hal 15-16. 
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1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis  

adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) 

secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat. Implementasi secara inaction tersebut merupakan fakta 

empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh 

Negara atau oleh pihak-pihak pasangan suami istri. Implementasi secara 

in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan 

ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.
14

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu 

penelitan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier.Bahan-bahan hukum tersebut disusun 

secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti
15

. 

3. Sumber Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna mempermudah 

penulis melakukan data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat 

digolongkan menjadi dua antara lain : 
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a. Data primer 

Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian 

di lapangan yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan. 

a. Bahan Hukum Primer, meliputi : 

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2) Kompilasi Hukum Islam 

3) Yurisprudensi 

b. Data sekunder 

 Data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data 

sekunder tersebut antara lain Literatur-literatur, hasil penelitian, 

buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah, komentar-komentar 

atas putusan pengadilan, kamus hukum, dan ensiklopedia yang dapat 

diakses melalui media internet berkaitan berkaitan dengan proses 

penyelesaian perceraian karena perselingkuhan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

B ahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk 

memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus hukum. 

4. Metode Pengumpulan data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan cara mempelajari ketiga bahan tersebut yaitu 
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bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-undang No 1 Tahun 

1974, Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi, bahan hukum 

sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan 

proses penyelesaian pereceraian karena perselingkuhan yang 

berguna  untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah 

dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan 

dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang 

bersifat umum, yakni :
16

 

a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan 

ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang 

teperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih 

hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. 

b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah 

terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari 

maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan. 
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G. Sistematika Skripsi 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka 

dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan , dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, 

metode penelitian,kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan 

umum perkawinan,syarat perkawinan,tinjauan tentang perceraian,macam-

macam perceraian dari hukum positif dan hukum islam,dasar hukum 

perceraian,tata cara perceraian, tinjauan tentang perselingkuhan, karakteristik 

perselingkuhan,tipe perselingkuhan, faktor penyebab perselingkuhan,dampak 

perselingkuhan,perselingkuhan dalam  islam. 

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan , dalam bab ini penulis akan 

menguraikan dan membahas:1) dasar hukum terhadap putusan pengadilan 

agama No.196/pdt.g/2018/pa.skh tentang  perkara perceraian karena 

perselingkuhan,2) menguraikan kesesuaian putusan pengadilan agama 

No.196/pdt.g/2018/pa.skh tentang  perkara perceraian karena perselingkuhan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Bab IV Penutup , dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari 

hasil penelitian dan memberikan saran yang berangkat dari hasil yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. 


